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  Na aké účely spracúvame Vaše osobné údaje?        

  

1. Študijné účely (zabezpečovanie a poskytovanie štúdia) 

2. Vydávanie študijných preukazov 

3. Zabezpečenie stravovania a ubytovania 

4. Akademická samospráva 

5. Plnenie povinností a úloh verejnej vysokej školy 

6. Knižnično-informačné účely (univerzitná knižnica) 

7. Alumni účely 

8. Personálne a mzdové účely 

9. Spracovanie účtovných dokladov (účtovné a daňové účely) 

10..Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa 
11.Uzatváranie a plnenie zmlúv s fyzickými osobami 

12.Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia 

13.Súdne spory (preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov) a právna agenda 

14.Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter) 

15.Zvyšovanie povedomia o vysokej škole (marketingové účely) 

16.Vybavovanie sťažností 
17.Plnenie zákonných povinností 

18. Plnenie povinnosti súvisiacich so  správou registratúry 

19.Zabezpečenie informačnej a kybernetickej  bezpečnosti    
20.Správa digitálnych identít používateľov elektronických (sieťových a informačných ) služieb 
univerzity     
21. Žurnalistické účely      
22.Akademický, umelecký a literárny účel 
23.Štatistické účely 
24.Vedecký výskum a projekty (správa projektov) 
25.Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov 

 

1. Študijné účely (zabezpečovanie a poskytovanie štúdia)  

 Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 

1 písm. c) a úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR.  Súhlas dotknutej osoby 

v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR).Článok 9 ods. 2 písm. a), g), j)  GDPR (napr. výslovný súhlas študenta 

so špecifickou potrebou v súlade s § 100 ods. 4 zákona č. 131/2002 Z. z.  o vysokých školách a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ“) alebo výslovný 

súhlas pacienta s využívaním údajov týkajúcich sa zdravia pri výučbe medikov). 

Ide o spracúvanie osobných údajov študenta na študijné účely spojené s administráciou jeho 
vysokoškolského štúdia, najmä:  zápis do ročníka, vykonávania bežnej administrácie študentských 
záležitostí prostredníctvom študijného oddelenia fakulty (vydávania rôznych potvrdení o návštevy 
školy, vydávanie potvrdení o návšteve školy pre rodiča na uplatnenie daňového bonusu a pod.), 
podávanie rôznych žiadostí za účelom riešenia fakultných záležitostí týkajúcich sa štúdia študenta 
(napr. žiadosti o odpustenie a/alebo zníženie školného, žiadosti o zmenu formy, prerušenie štúdia a 
pod.), inej komunikácie so študijným oddelením,  využívanie fotografie študenta na študijné účely, 
evidenciu osobných údajov v registri študentov v ustanovenom rozsahu podľa § 73 ods. 3 a 4 zákona o 
VŠ (praktické používanie AIS2), evidenciu ďalších osobných údajov nad rámec predmetného 
ustanovenia (napr. údaje o priebežnej klasifikácii študenta a hodnotení postupových skúšok, údaje o 
aktuálnom rozvrhu študenta, prihlasovanie sa na skúšky a pod.) (praktické používanie AIS2), 
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poskytovanie osobných údajov z registra študentov UPJŠ do centrálneho registra študentov 
prevádzkovaného MŠVVaŠ SR.  

Agenda prijímacieho konania  

ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o štúdium na UPJŠ na účely výkonu akademickej 

samosprávy pri výkone verejnej moci zverenej prevádzkovateľovi najmä: spracúvanie prihlášok na 

štúdium, spracúvanie výsledkov prijímacích skúšok, rozhodovanie o prijatí/neprijatí na štúdium, 

rozhodovanie o odvolaní proti neprijatiu na štúdium. 

Agenda priznávania štipendií:  

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov na účely priznávania štipendií najmä: posúdenie 

vylúčenia nároku na podanie žiadosti o štipendium, vydávania rozhodnutí o priznaní všetkých typov 

štipendií, rozhodovania o odvolaní o nepriznaní štipendia, oceňovania študentov pochvalou a 

akademickou cenou rektora UPJŠ.  

Ide o spracúvanie osobných údajov žiadateľov o priznanie štipendia potrebné na účely preukazovanie 

nároku na pridelenie štipendia podľa § 96 ods. 7 zákona o VŠ, ktoré umožňuje získavať osobné údaje 

aj kopírovaním, skenovaním alebo iným zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v 

rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu spracúvania. 

Agenda podpory študentských stáží a odbornej praxe študentov 

Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vhodného výberu kandidátov na študentskú stáž na 

odbornom pracovisku súvisiacim s predmetom štúdia, najmä: preverenie kvalifikačných a 

osobnostných predpokladov uchádzača o stáž; preverenie podmienok stanovených organizáciou 

vyhlasujúcu stáž; odporúčania vhodných uchádzačov o stáž v partnerskej organizácii a poskytnutie ich 

osobných údajov partnerskej organizácii;  kvalifikácia obsahu odbornej stáže v rámci hodnotení plnenia 

študijného programu a prideľovanie kreditov. 

Agenda organizovania slávnostných promócií a  iných oficiálnych podujatí  

Ide o spracúvanie osobných údajov absolventov, ktorí úspešne ukončili vysokoškolské štúdium 

príslušného stupňa a/alebo úspešne absolvovali rigoróznu skúšku na účely organizácie slávnostnej 

promócie a slávnostné odovzdanie diplomov. UPJŠ je oprávnená v rámci tohto akademického obradu 

verejne vyhlásiť údaje o absolventovi v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, miesto 

narodenia, názov fakulty, na ktorej sa uskutočňoval absolvovaný študijný program, názov 

absolvovaného študijného programu, názov študijného odboru, v ktorom získal vysokoškolské 

vzdelanie, a udelený akademický titul. 

Agenda hodnotenia a skúšania  

Ide o spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre riadne overovanie nadobudnutých 

vedomostí študentov, rigorozantov, príp. iných osôb v súlade s internými predpismi UPJŠ a 

požiadavkami akreditovaného študijného programu v príslušnom študijnom odbore 

Agenda podpory študentov so špecifickými potrebami : 

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov so špecifickými potrebami na účely splnenia zákonných 

povinností verejnej vysokej školy, najmä: vyhodnotenia a prehodnocovania špecifických potrieb 

študenta; poskytovania podporných služieb študentom so špecifickými potrebami.  

Agenda študentskej mobility:  

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov UPJŠ a zároveň aj študentov zahraničných univerzít na 

účely organizovania a zabezpečovania výmenných študijných pobytov v rámci rôznych dotačných 

programov a medzinárodnej spolupráce UPJŠ so zahraničnými partnermi, najmä: posudzovania 

žiadostí prichádzajúcich študentov na UPJŠ; uzatvárania a plnenia zmluvy o poskytnutí finančného 

príspevku na zabezpečenie mobility; prijímanie prichádzajúcich študentov zo zahraničných univerzít na 

UPJŠ podľa § 58a zákona o VŠ;  administrácia procesu a výberu vhodných kandidátov zo študentov 

uchádzajúcich sa o zahraničný študijný pobyt odchádzajúcich z UPJŠ do zahraničia; vykonávanie 
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cezhraničných prenosov do tretích krajín so statusom krajiny zabezpečujúcej primeranú úroveň 

ochrany alebo nezabezpečujúcej primeranú úroveň ochrany osobných údajov.  

Využívanie e-learningu UPJŠ na študijné účely pre potreby študentov: 

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov UPJŠ v rámci e-learningu (MOODLE). 

Klinické vzdelávanie  

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov v rámci vzdelávacích programov zameraných na podporu 

získavania praktických skúseností a zručností prospešných pre budúce profesijné uplatnenie po 

absolvovaní štúdia na UPJŠ (najmä klinické právne vzdelávanie, vrátane činnosti študentskej právnej 

poradne, stáže a pod.). 

Nahrávanie a verejné prenosy prednášok, obhajob záverečných prác a verejných častí štátnych 

skúšok a rigoróznych skúšok a anonymizovanie citlivých údajov nepotrebných pre výučbu. 

 UPJŠ je podľa § 108 ods. 8 zákona o VŠ oprávnená zo vzdelávacích činností vyhotovovať zvukový 

záznam alebo audiovizuálny záznam v rozsahu nevyhnutnom na študijné účely. UPJŠ môže vykonáva 

aj verejný prenos vzdelávacej činnosti, najmä verejný prenos prednášky, ale aj verejnej časti štátnej 

skúšky alebo verejný prenos verejnej časti rigoróznej skúšky, verejnej časti obhajoby rigoróznej práce, 

obhajoby habilitačnej práce, habilitačnej prednášky a inauguračnej prednášky. Za účelom vzdelávania 

medikov môže UPJŠ vykonávať verejný prenos prednášky (súčasťou môže byť aj vyšetrenie pacienta) s 

anonymizovanými údajmi pacientov, alebo verejný prenos výsledkov vyšetrení s anonymizovanými 

údajmi o pacientoch, ak je možné účel dosiahnuť aj spracúvaním anonymizovaných údajov týkajúcich 

sa zdravia. Rovnako pre potreby vzdelávania budúcich pedagógov môže dochádzať k vyhotovovaniu 

videí zachytávajúcich priebeh výučby na základných školách, vrátane maloletých dotknutých osôb, na 

čo sa však vyžaduje súhlas zákonného zástupcu maloletej dotknutej osoby Anonymizacia sa môže 

realizovať aj čiastočne (napr. pri odvolaní súhlasu), pričom nahrávka sa bude po čiastočnej 

anonymizacii naďalej využívať na študijné účely. 

 

2. Vydávanie študijných preukazov 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) 

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov, ktoré je nevyhnutné najmä na: výrobu študentského 

preukazu, aktiváciu bezkontaktnej čipovej karty integrovanej do preukazu študenta, prolongáciu 

bezkontaktnej čipovej karty integrovanej do preukazu študenta, dátovú integráciu potrebnú na 

praktické zabezpečenie využívania zliav študentov na cestovnom u dopravcov v dráhovej, mestskej 

hromadnej a cestnej doprave, poskytovanie údajov zapísaných na študentskom preukaze v 

limitovanom rozsahu (§ 73 ods. 5 Zákona o VŠ) subjektom, s ktorými má UPJŠ uzatvorenú dohodu o 

poskytovaní služieb vyžadovanú zákonom o VŠ. 

 

3. Zabezpečovanie stravovania a ubytovania.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. c) a plnenie úloh vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia GDPR, najmä 

v súvislosti s § 89 ods. 1 a 2 zákona o VŠ. 

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov UPJŠ a/alebo iných stravníkov oprávnených využívať 

jedálne v objektoch UPJŠ vrátane: poskytovania doplnkových platobných služieb prostredníctvom 

interných aplikácii; evidencia histórie konzumu jedál na účely kontroly spotreby a hospodárneho 

využívania skladových zásob potravín určených na prípravu pokrmov; využívanie osobných údajov o 

spotrebe jedla a nápojov dotknutej osoby, ktoré sú spracúvané pre kontrolu primeranosti a 

hospodárnosti spotreby materiálov a zásob na prípravu jedál v rámci skladového hospodárstva 

samostatne hospodáriacich súčastí UPJŠ a kontrolu oprávnenosti vyčerpania dotácie na stravnú 

jednotku študenta. 
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Ide o spracúvanie osobných údajov žiadateľov o pridelenie internátneho ubytovania a ubytovaných 

študentov a/alebo iných fyzických osôb vrátane: posúdenia nároku na pridelenie ubytovacej kapacity 

na internátoch,  zohľadňovanie špecifických potrieb znevýhodnených (hendikepovaných) študentov pri 

prideľovaní vhodných ubytovacích kapacít; uzatvorenia a plnenia zmluvy o ubytovaní, vrátane 

uplatňovania povinností študenta ustanovených internátnym poriadkom; uhrádzania platieb za 

ubytovanie. 

Ide tiež o spracúvanie osobných údajov osobných asistentov študentov so špecifickými potrebami, 

pretože UPJŠ je na účely prideľovania ubytovania študentovi so špecifickými potrebami oprávnená 

spracúvať aj údaje o osobnom asistentovi študenta so špecifickými potrebami v rozsahu podľa § 108 

ods. 7 zákona o VŠ. 

 

4. Akademická samospráva  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) . 

 

Agenda správnej rady vysokej školy 

Ide o spracúvanie osobných údajov členov správnej rady verejnej vysokej školy pri zverejňovaní správy 

o činnosti správnej rady na webovom sídle UPJŠ, najmä o jej zasadnutiach, účasti jednotlivých členov 

na zasadnutiach, odporúčaniach správnej rady k činnosti verejnej vysokej školy a súpis jej rozhodnutí 

na účely splnenia zákonnej povinnosti. 

Agenda akademického senátu UPJŠ 

Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je nevyhnutné na výkon 

akademickej samosprávy pri zabezpečovaní: organizácie volieb do akademického senátu UPJŠ, - 

činnosti akademického senátu UPJŠ v rozsahu jeho pôsobnosti podľa § 9 Zákona o VŠ. 

Agenda rektora UPJŠ 

Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je nevyhnutné na výkon 

akademickej samosprávy pri zabezpečovaní výkonu funkcie rektora v rozsahu pôsobnosti § 10 Zákona 

o VŠ a vnútorných predpisov UPJŠ (napr. predkladanie návrhov na vymenovanie profesorov 

prezidentovi SR).  

Agenda Vedeckej rady UPJŠ 

Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je nevyhnutné na výkon 

akademickej samosprávy pri zabezpečovaní výkonu pôsobnosti Vedeckej rady UPJŠ v rozsahu 

pôsobnosti § 12 Zákona o VŠ (napr. schvaľovanie školiteľov).  

Agenda disciplinárneho trestania  

Ide o spracúvanie osobných údajov členov akademickej obce, ktoré je nevyhnutné na výkon 

akademickej samosprávy pri zabezpečovaní:  činnosti Etickej komisie,  prejednávania a sankcionovania 

disciplinárnych deliktov Etického kódexu, prejednávania a sankcionovania disciplinárnych priestupkov 

podľa § 72 zákona o VŠ.  

Agenda medzinárodnej spolupráce a členstva v medzinárodných organizáciách  

Ide o spracúvanie osobných údajov na výkon akademickej samosprávy pri zabezpečovaní členstva UPJŠ 

v medzinárodných organizáciách, resp. medzinárodných združeniach združujúcich univerzity a vysoké 

školy (napr. účasť zamestnancov UPJŠ na konferenciách organizovaných medzinárodnými 

organizáciami, aktivity reprezentantov UPJŠ v orgánoch medzinárodných organizácii a pod). 
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5. Plnenie povinností a úloh verejnej vysokej školy  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR). 

 

Agenda kontroly originality záverečných prác  

Ide spracúvanie osobných údajov študentov UPJŠ, ktorých záverečné práce je UPJŠ povinná preveriť z 

hľadiska ochrany pred plagiátorstvom prostredníctvom Centrálneho registra záverečných prác (ďalej 

len ako „CRZP“). UPJŠ má povinnosť poslať záverečnú prácu vrátane osobných údajov študenta – 

autora do CRZP.  

Agenda habilitačných konaní a predkladania návrhov na vymenovanie profesorov 

Ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o akademickú hodnosť, ktorí dosiahli kvalifikačnú 

úroveň na pridelenie akademickej hodnosti „docent“ alebo „profesor“, pri ktorom Vedecká rada 

fakulty pre docentov a Vedecká rada UPJŠ pre profesorov na základe udelenej akreditácie hodnotí 

nárok kandidáta na obsadenie príslušnej akademickej hodnosti a titulu. Ide o spracúvanie osobných 

údajov, ktoré je nevyhnutné na splnenie právnych povinností UPJŠ ustanovených vo vyhláške č. 

246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických 

titulov docent a profesor, najmä:  zverejňovanie údajov o habilitačných prednáškach; prijímanie 

prihlášok a príloh uchádzačov o habilitačné konanie;  vydávanie dekrétov; zverejňovanie osobných 

údajov podľa §7 vyhlášky č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo 

umelecko-pedagogických titulov docent a profesor.  

Agenda rigoróznych konaní  

Ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o akademický titul „doktor“ v rámci rigorózneho 

konania, ktoré zahŕňa posúdenie zákonného nároku uchádzača o vykonanie rigoróznej skúšky, vrátane 

posúdenia a kontroly jeho rigoróznej práce, výber poplatkov za rigorózne konanie, vykonanie 

rigoróznej skúšky, kontrolu originality rigoróznej práce a uzatvorenie licenčnej zmluvy.  

Agenda uznávania dokladov o štúdiu  

Ide o spracúvanie osobných údajov fyzickej osoby, ktoré je nevyhnutné na účely uznávania dokladov o 

vzdelaní na účely pokračovania v štúdiu a akékoľvek ďalšie plnenie povinností podľa zákona č. 

422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Agenda verifikácií dokladov o štúdiu 

Ide o spracúvanie osobných údajov absolventa pri vydaní dokladov o absolvovaní štúdia mimo bežného 

odovzdania na žiadosť absolventa po ukončení štúdia na účely splnenia zákonnej povinnosti verejnej 

vysokej školy podľa Zákona o VŠ, ku ktorému dochádza v rámci tzv. správnej agendy. 

Agenda vydávania náhradných dokladov o štúdiu  

Ide o spracúvanie osobných údajov pri vydávaní náhradných dokladov o absolvovaní štúdia z dôvodu 

zmeny pohlavia dotknutej osoby na žiadosť dotknutej osoby. 

Agenda udeľovania medailí, vyznamenaní a čestných titulov 

Ide o spracúvanie osobných údajov významných osobností, ktoré sa mimoriadnym spôsobom zaslúžilí 

o budovanie a rozvoj UPJŠ, o rozvoj vedy, vzdelanosti, akademických slobôd, získali významné výsledky 

vo výchovno-vzdelávacej a vedecko-výskumnej činnosti a prispeli k rozvoju spolupráce univerzity s 

inými vysokými školami a inštitúciami doma a v zahraničí, najmä: udeľovanie medailí UPJŠ, udeľovanie 

titulu „doctor honoris causa“;  udeľovanie titulu „emeritný profesor“. 

Zdieľanie údajov študentov v rámci akademickej obce  

Ak je to potrebné v súvislosti s plnením študijných povinností študenta alebo v súvislosti s jeho 

členstvom v orgáne vysokej školy alebo v orgáne fakulty, vysoká škola je oprávnená členom 

akademickej obce vysokej školy sprístupniť, poskytnúť alebo zverejniť údaje študenta v rozsahu podľa 

§ 73 ods. 6 zákona o VŠ. 
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Prezentácia absolventov UPJŠ na účely overenia riadneho ukončenia štúdia  

Na účely prezentácie absolventov vysokej školy a možnosti overenia riadneho skončenia ich štúdia je 

UPJŠ oprávnená prostredníctvom svojho webového sídla sprístupniť alebo zverejniť údaje o svojich 

absolventoch v rozsahu meno, priezvisko, rodné priezvisko, akademické tituly, vedeckopedagogické 

tituly, umelecko-pedagogické tituly a vedecké hodnosti, názov študijného programu, ak ide o 

absolventa, ktorý riadne skončil štúdium študijného programu, názov študijného odboru a rok 

absolvovania štúdia  

Organizovanie hodnotenia pedagógov  

Ide o spracúvanie osobných údajov o vysokoškolskom učiteľovi, anonymizované názory študentov na 

pedagogickú činnosť vysokoškolského učiteľa a reakcie vysokoškolského učiteľa na názory študentov 

uvedené v dotazníku v rozsahu podľa § 74 ods. 5 zákona o VŠ.  

Skenovanie, kopírovanie alebo iné zaznamenávanie osobných údajov v úradných dokladoch 

Na účely zabezpečovania úloh vysokej školy, najmä rozhodovania v prijímacom konaní, rozhodovania 

vo veciach týkajúcich sa akademických práv a povinností študentov, vydávania dokladov o štúdiu a 

vydávania dokladov o absolvovaní štúdia je UPJŠ podľa § 108 ods. 6 zákona o VŠ oprávnená aj bez 

súhlasu dotknutej osoby získavať jej osobné údaje kopírovaním, skenovaním alebo iným 

zaznamenávaním úradných dokladov na nosič informácií v rozsahu nevyhnutnom na dosiahnutie účelu 

spracúvania. 

 

6. Knižnično-informačné účely (univerzitná knižnica)  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností (čl. 6 ods. 1 písm. c) 

GDPR) a úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) najmä v súvislosti so zákonom č. 

126/2015 Z. z. o knižniciach a o zmene a doplnení zákona č. 206/2009 Z. z. o múzeách a o galériách 

a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 

o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 Z. z. (ďalej len „zákon 

o knižniciach“) a  podporne aj článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR pre spracúvanie osobných údajov 

nevyhnutné na výpožičky knižničného fondu dotknutou osobou. 

Ide o spracúvanie osobných údajov študentov a iných registrovaných používateľov univerzitnej  

knižnice UPJŠ na knižnično-informačné účely v zmysle zákona o knižniciach alebo uzatváranie a plnenie 

zmluvy o výpožičke uzatvorenej medzi UPJŠ a dotknutou osobou. 

Ide tiež o využívanie osobných údajov z registra študentov v informačnom systéme akademickej 

knižnice podľa § 73 ods. ods. 10 zákona o VŠ. 

 

7. Alumni účely. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvných povinností vrátane 

predzmluvných vzťahov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.   

Ide o spracúvanie osobných údajov absolventov UPJŠ na úrovni fakúlt,   ktoré vytvárajú tzv. Alumni 

kluby za účelom udržiavania vzťahov a väzieb Alma Mater s absolventmi a vytvárajú tak príležitosti na 

vzájomnú spoluprácu a podporu výkonu akademickej samosprávy. Ide o spracúvanie osobných údajov 

členov orgánov Alumni klubov pri zabezpečovaní vnútorných administratívnych činností klubu a úloh 

Alumni klubov vymedzených vo vnútornom predpise vydanom v pôsobnosti fakulty UPJŠ.  

 

8. Personálne a mzdové účely 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (plnenie zákonnej 

povinností zamestnávateľa podľa osobitných zákonov z oblasti daňového práva, správneho práva a 

práva sociálneho zabezpečenia  - Zákonník práce, § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.,  Zákon o 

zdravotnom poistení, Zákon o poisťovníctve, Zákon o sociálnom poistení, Zákon o dani z príjmov, Zákon 

o starobnom dôchodkovom sporení, Zákon o službách zamestnanosti, Zákon o náhrade príjmov pri 
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dočasnej práceneschopnosti zamestnanca, Zákon o sociálnom fonde, Zákon o ochrane, podpore a 

rozvoji verejného zdravia, Zákon o bezpečnosti o ochrane zdravia pri práci)  a Čl. 9 ods. 2 písm. b), g), 

h) a i) GDPR.  

Ide o spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie, zamestnancov UPJŠ, rodinných 

príslušníkov zamestnancov UPJŠ a bývalých zamestnancov UPJŠ na personálne a mzdové účely, najmä:  

organizovania a vyhodnocovania výberového procesu nových zamestnancov, plnenie povinností 

zamestnávateľa ustanovených súhrnom osobitných zákonov: z oblasti pracovného práva (napr. 

Zákonník práce), z oblasti mzdového účtovníctva (napr. zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov); daňového práva a práva sociálneho zabezpečenia (napr. zákon č. 

461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov, zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom 

dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákon 

č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení o zmene a doplnení zákona č. zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z 

príjmov v znení neskorších predpisov zákon č. 650/2004 Z. z. o doplnkovom dôchodkovom sporení a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom 

poistení v znení neskorších predpisov), ochrane pred nelegálnou prácou a zamestnávaním (napr. 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 o zmene a doplnení niektorých v znení neskorších predpisov), plnenie 

povinností pri vedení mzdového účtovníctva, vedenia interných evidencií podľa interne záväzných 

právnych predpisov, zverejňovanie základných kontaktných a identifikačných údajov zamestnanca v 

súlade s § 78 ods. 3 zákona č. 18/2018 Z. z.  v súvislosti s plnením pracovných povinností, poskytovanie 

základných kontaktných a identifikačných údajov zamestnancov v súlade s § 78 ods. 3  zákona č. 

18/2018 Z. z. v súvislosti s plnením pracovných povinností,  spracúvanie osobných údajov v rozsahu 

nevyhnutnom na uzatvorenie a plnenie vzájomných práv a povinností dohodnutých pracovnou 

zmluvou, spracúvanie osobných údajov, ktoré je nevyhnutné pre splnenie povinnosti zamestnávateľa 

spojenej s utváraním pracovných podmienok pre výkon práce (§ 47 ods. 1 písm. a) Zákonníka práce, 

najmä pridelenie telefonickej klapky a zriadenie pracovného emailového konta), spracúvanie osobných 

údajov vedúcich zamestnancov pri oznamovaní majetkového priznania podľa § 10 zákona č. 552/2003 

Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme štatutárnemu orgánu UPJŠ, spracúvanie osobných údajov pri 

vedení kolektívneho vyjednávania podľa zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní za účelom 

uzatvorenia a kolektívnej zmluvy medzi UPJŠ a odborovou organizáciou, spracúvanie osobných údajov 

zamestnancov na účely poskytovania benefitov a sociálnych výhod podľa platnej kolektívnej zmluvy, 

vyúčtovania cestovných náhrad zamestnancov a/alebo iných osôb v obdobnom pracovnoprávnom 

vzťahu s UPJŠ alebo iným fyzickým osobám oprávneným podľa zákona č. 283/2002 Z. z. o cestovných 

náhradách v znení neskorších predpisov, využívanie osobných údajov v registri zamestnancov vysokej 

školy podľa § 80 zákona o VŠ,  využívanie e -learningu  pre interné potreby školení zamestnancov UPJŠ, 

spracúvanie osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pri monitorovaní šírenia vírusu COVID-19. 

 

9. Spracovanie účtovných dokladov (účtovné a daňové účely) 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojitosti so 

zákonom č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Ide o spracúvanie osobných údajov rôzneho okruhu dotknutých osôb, ktoré sú alebo môžu byť 

súčasťou tzv. účtovných dokladov spracúvaných podľa zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov v agende účtovníctva a fakturácie UPJŠ, najmä:  evidencie účtovných 

dokladov podľa § 35 zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 

uchovávania faktúr podľa § 76 ods. 1 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty, plnenia 

povinností platiteľa dane podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov, 

plnenia povinností daňového subjektu podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 
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10. Kontrolné mechanizmy zamestnávateľa  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je Článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (ochrana 

oprávneného záujmu prevádzkovateľa): kontrola dodržiavania pracovnej disciplíny v spojitosti s 

článkom 11 a § 13 ods. 4 Zákonníka práce.  

Ide o spracúvanie osobných údajov zamestnancov na ochranu oprávneného záujmu: kontrola 

dodržiavania pracovnej disciplíny prostredníctvom nasledovných kontrolných mechanizmov 

zamestnávateľa: používaním systému elektronickej dochádzky na kontrolu dodržiavania ustanoveného 

pracovného času zamestnancom, kontrola prítomnosti alkoholu v dychu zamestnanca počas pracovnej 

doby a/alebo odber vzorky krvi na prešetrovanie prípadov porušenia pracovnej disciplíny, kontrola 

dodržiavania prijatých opatrení na úseku BOZP, kontrola oprávnenosti nadmerného prekročenia 

paušálov a dátových služieb pri využívaní pracovných mobilných telefónov, kontrola výdavkov 

zaplatených platobnou kartou vydanou UPJŠ zamestnancovi na úhradu vecne vynaložených výdavkov, 

ktoré vznikajú najmä pri zahraničných pracovných cestách.  

 

11. Uzatváranie a plnenie zmlúv s fyzickými osobami.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zmluvných povinností vrátane 

predzmluvných vzťahov v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR.   

Ide o spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, s ktorými prevádzkovateľ uzatvoril zmluvu,  najmä 

zákazníkov, ktorí v rôznych situáciách poskytujú UPJŠ svoje osobné údaje za účelom využívania služieb 

poskytovaných UPJŠ v rámci podnikateľskej činnosti UPJŠ, a to najmä: pri nakupovaní v e-shope,  pri 

poskytovaní komerčných ubytovacích služieb; prenajímaní priestorov fyzickým osobám (napr. 

športoviská), prenajímaní nebytových priestorov,  organizovanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti: 

ide o spracúvanie osobných údajov účastníkov komerčných vzdelávacích kurzov a univerzity tretieho 

veku, ktoré UPJŠ poskytuje nad rámec vysokoškolského štúdia záujemcom z radov verejnosti za 

úhradu; uzatváranie zmlúv s lekármi a zdravotníckymi pracovníkmi za účelom poskytovania tzv. 

špecializačného štúdia, uzatvorenie a plnenie licenčných zmlúv na školské diela; uzatváranie a plnenie 

iných zmluvných vzťahov, ktoré uzatvára UPJŠ s fyzickými osobami.  

 

12. Ochrana majetku, bezpečnosti a zdravia.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. Oprávneným záujmom 

Prevádzkovateľa je ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana 

majetku alebo zdravia.  

Ide o spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely ochrany oprávneného záujmu: ochrana 

verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku alebo zdravia,  pričom 

dané spracúvanie zahŕňa napr.: využívanie kamerového systému pri monitorovaní priestorov 

prístupných verejnosti a/alebo priestorov neprístupných verejnosti; evidencia jednorazových vstupov  

do objektov UPJŠ  - kontrola identifikácie dotknutých osôb pri ich jednorazovom vstupe do objektov 

UPJŠ a vedenie knihy návštev, evidovanie vstupov dotknutých osôb pri vstupe do chránených 

priestorov určených objektov UPJŠ, vedenie evidencie dotknutých osôb, ktorým boli pridelené kľúče 

od objektov a miestností v objektoch UPJŠ, evidencia služby vrátnikov. 

13. Súdne spory (preukazovanie, uplatňovanie a obhajovanie právnych nárokov) a právna agenda.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) 

GDPR a čl. 9 ods. 2 písm. f) GDPR.  

Ide o spracúvanie osobných údajov v rámci  vedenia komplexnej internej právnej agendy, súdnych 

sporov, exekučných konaní, správnych konaní, príp. trestných konaní začatých na základe iniciatívy 

UPJŠ alebo v prípadoch vedených proti UPJŠ. Súčasťou agendy je aj kontrola nad zmluvnou agendou, v 

ktorej môžu byť zahrnuté aj osobné údaje rôznych osôb (príprava, negociácie, zmeny a doplnenia, 
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evidencia záväzkovo-právnych vzťahov právne zaväzujúcich UPJŠ, vrátane prípravy a evidencie 

splnomocnení); vedenie a zaznamenávanie písomnej komunikácie s dlžníkom (výzvy na úhradu). Ide o 

spracúvanie osobných údajov dlžníkov – fyzických osôb splatných pohľadávok UPJŠ na účely ich 

mimosúdneho vymáhania, najmä: kombinovanie a spájanie osobných údajov spracúvaných na účely 

účtovníctva a na účely správy akademických poplatkov vyberaných verejnou vysokou školou. 

 

14. Zasielanie marketingovej komunikácie (newsletter).  

Právnym základom spracúvania osobných údajov súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) 

GDPR alebo oprávnený záujem v spojitosti   § 62 ods. 3 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických 

komunikáciách.   

Ide o spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb primárne za účelom vedenia marketingovej a PR 

komunikácie pri propagácii UPJŠ alebo záujmov (napr. podujatí) organizovaných priamo UPJŠ alebo s 

podporou UPJŠ, najmä zasielanie newsletteru, zasielanie elektronickej pošty (newsletteru) 

zákazníkom, ktorí nakúpili tovar v univerzitnom e-shope UPJŠ, zasielanie noviniek o činnosti CCVaPP 

o obdobných tovaroch a službách existujúcim a/alebo bývalým zákazníkom.  

 

15.  Zvyšovanie povedomia o vysokej škole (marketingové účely).  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) 

GDPR. Oprávneným záujmom Prevádzkovateľa je zvyšovanie povedomia o vysokej škole.  Článok 6 ods. 

1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby, ak je vzhľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne 

potrebný.  

Zvyšovanie povedomia o vysokej škole je oprávneným záujmom vysokej školy, ktorý zahŕňa najmä: 

prevádzkovanie profilov vysokej školy na sociálnych sieťach;  spracúvanie osobných údajov účastníkov 

diskusií, prispievateľov obsahu, aktívne komunikujúcich sa dotknutých osôb (registrovaných 

používateľov sociálnej siete), propagácia a vytváranie dobrého mena UPJŠ najmä vo vzťahu k 

záujemcom o štúdium,  informovanie o udalostiach v rámci akademickej obce,  publikovanie tlačových 

správ s osobnými údajmi dôležitých zamestnancov a/alebo zamestnancov, ktorí dosiahli úspech, 

prezentácia základných informácií o zamestnancoch univerzity vrátane informácií o ich pedagogickej 

a vedeckovýskumnej činnosti, zasielanie adresných pozvánok na podujatia vysokej školy, 

organizačného zabezpečenia rôznych vedeckých, kultúrnych, študentských, či iných podujatí, a to 

najmä: študentské súťaže,  študentské (vedomostné) olympiády; športové podujatia, sympóziá, 

koncerty, vedecké konferencie, workshopy, semináre, kultúrno-spoločenské podujatia, študentské 

podujatia organizované pod záštitou UPJŠ, Univerzita bez hraníc pre maloleté deti počas školských 

prázdnin, deň otvorených dverí, dobročinné akcie, podujatia na podporu zamestnávania a 

uplatňovania absolventov UPJS v praxi. 

Súčasťou tohto účelu spracúvania osobných údajov môže byť aj vyhotovovanie obrazových a/alebo 

obrazovo-zvukových záznamov a ich zverejňovanie na propagačné účely, čo by malo byť zabezpečené 

osobitným súhlasom dotknutej osoby (napr. zverejňovanie fotografií propagujúcich činnosť Centra 

celoživotného vzdelávania pri organizovaní aktivít a výučby Univerzity tretieho veku). 

V rámci tohto účelu môže tiež dochádzať k zverejňovaniu podobizní vedúcich predstaviteľov UPJŠ na 

informačné účely a účely prezentácie vedúcich zamestnancov (napr. rektora, prorektorov, dekanov, 

prodekanov, vedúcich zamestnancov UPJŠ a vedúcich zamestnancov fakulty UPJŠ podľa § 80a ods. 3 

zákona o VŠ. 
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16. Vybavovanie sťažností.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v podľa ust. § 13 

ods. 1 písm. c) zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene  doplnení niektorých 

údajov.  

Ide o spracúvanie osobných údajov sťažovateľov na účely prešetrovania sťažností podaných podľa 

zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov, najmä: 

prijímanie, evidencia, prešetrovanie a vybavenie sťažnosti fyzickej osoby, ktorá sa domáha ochrany 

svojich práv alebo právom chránených záujmov, o ktorých sa domnieva, že boli porušené činnosťou 

alebo nečinnosťou UPJŠ, alebo poukazuje na konkrétne nedostatky, najmä na porušenie právnych 

predpisov, ktorých odstránenie je v pôsobnosti UPJŠ podľa predmetného zákona. Utajovanie identity 

sťažovateľa, ak o to sťažovateľ požiada 

 

17. Plnenie zákonných povinností.  

Právnym základom spracúvania osobných je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. 

c) GDPR. 

 

 Agenda oznamovania protispoločenskej činnosti podľa zákona č. 54/2019 Z. z. o ochrane 

oznamovateľov protispoločenskej činnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Ide o spracúvanie osobných údajov oznamovateľov na účely prijímania  a preverovania oznámení, 

vedenia evidencie prijatých oznámení podľa § 11 predmetného zákona. 

Agenda povinného zverejňovania informácii. 

Ide o spracúvanie osobných údajov na účely vytvárania transparentnosti vo verejnom záujme podľa 

zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov 

(zákon o slobode informácií), najmä: spracúvanie osobných údajov žiadateľov o sprístupnenie 

informácie v právnom režime predmetného zákona na účely ich vybavenia;  spracúvanie osobných 

údajov osôb zahrnutých do povinne zverejňovaných zmlúv na účely ich zverejnenia v Centrálnom 

registri zmlúv;  sprístupňovanie vymedzených osobných údajov, vrátane ich finančného ohodnotenia 

o určených vedúcich zamestnancoch podľa § 9 ods. 3 predmetného zákona na účely kontroly 

hospodárneho vynakladania verejných financií. Zverejňovanie informácii o prevodoch nehnuteľností 

na iné fyzické osoby v súlade s § 5 ods. 6 predmetného zákona. 

Agenda práv dotknutých osôb.  

Ide spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania práv dotknutých osôb uplatnených podľa 

Článkov 15 až 21 GDPR najmä:  prijatia a posúdenia žiadosti o výkon práva, identifikácie žiadajúcej 

osoby o výkon práva, vykonávania nevyhnutne potrebných spracovateľských operácii s osobnými 

údajmi pre výkon práva dotknutej osoby, zverejnenie osobných údajov poverenej zodpovednej osoby. 

Agenda verejného obstarávania. 

Ide o spracúvanie osobných údajov fyzických osôb na účely zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom 

obstarávaní a o zmene a doplnení  niektorých zákonov UPJŠ ako verejným obstarávateľom, najmä: 

spracúvanie osobných údajov obsiahnutých v súťažných podkladoch spôsobom povoleným 

predmetným zákonom, zverejňovanie osobných údajov v profile verejného obstarávateľa podľa § 64 

predmetného zákona, spracúvanie osobných údajov v podlimitných zákazkách bez využitia 

elektronického trhoviska spôsobom podľa § 113 ods. 4 predmetného zákona, spracúvanie osobných 

údajov v oznámeniach používaných vo verejnom obstarávaní za podmienok predmetného zákona.  

Agenda verejných obchodných súťaží. 

Ide aj o spracúvanie osobných údajov fyzických osôb-záujemcov, ktoré UPJŠ prijme v rámci 

organizovania verejných obchodných súťaží pri plnení svojich povinností podľa zákona č. 176/2004 Z. 

z. o nakladaní s majetkom verejnoprávnych inštitúcií a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej 

republiky č. 259/1993 Z. z. o Slovenskej lesníckej komore v znení zákona č. 464/2002 Z. z. na :  predaj 
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nepotrebnej veci takému záujemcovi, ktorý v rámci verejnej obchodnej súťaže ponúkne najvyššiu cenu,  

preverovanie zápisov záujemcov o kúpu nepotrebnej veci v registri partnerov verejného sektora v 

rámci verejných obchodných súťaží pri plnení povinností podľa § 14a ods. 3 zákona č. 176/2004 Z. z.   

Agenda bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), požiarnej ochrany (PO)  a úrazov. 

Komplexné zabezpečovanie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, požiarnej ochrany, vedenie 

predpísanej evidencie (napr. evidencia úrazov), dokumentácie, záznamov, vykonávanie školení 

zamestnancov, študentov a iných osôb, poskytovanie súčinnosti pri kontrole podľa osobitných 

predpisov. 

Spracúvanie osobných údajov zamestnancov a študentov ubytovaných v objektoch UPJŠ v rozsahu 

nevyhnutnom za účelom plnenia povinnosti podľa § 4 písm. e) zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred 

požiarmi.  

Agenda civilnej ochrany a hospodárskej mobilizácie. 

Ide o spracúvanie osobných údajov zamestnancov na plnenie pôsobnosti právnickej osoby (UPJŠ) pri 

zabezpečovaní civilnej ochrany obyvateľstva podľa § 16 zákona č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane 

obyvateľstva v znení neskorších predpisov.  

Ide o spracúvanie osobných údajov zamestnancov na účely vykonávania opatrení hospodárskej 

mobilizácie podľa zákona č. 179/2011 Z. z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene a doplnení zákona č. 

387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení 

neskorších predpisov, pričom verejná vysoká škola ako povinný subjekt najmä:  spracúva osobné údaje 

svojich zamestnancov na účely krízového plánovania, vyrozumenia subjektu hospodárskej mobilizácie 

o vyhlásení núdzového stavu, výnimočného stavu, vojnového stavu a vypovedaní vojny alebo o 

nariadení vykonávania opatrení hospodárskej mobilizácie, uloženia pracovnej povinnosti, vecného 

plnenia, výdaja nákupných preukazov alebo prídelových lístkov alebo evidencie zamestnancov pre 

okresný úrad v sídle kraja na účely ich oslobodenia od mimoriadnej služby 

Agenda Centra celoživotného vzdelávania UPJŠ. 

Ide o spracúvanie osobných údajov fyzických osôb, ktoré sú nevyhnutné najmä na splnenie 

nasledovných zákonných povinností podľa zákona č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 568/2009 Z. z.“):  vedenie registra účastníkov 

ďalšieho vzdelávania podľa § 22 ods. 5 zákona č. 568/2009 Z. z. ; overovanie a hodnotenie odbornej 

spôsobilosti fyzických osôb podľa § 17 zákona č. 568/2009 Z. z.; vykonávanie skúšky na overenie 

odbornej spôsobilosti podľa § 18 zákona č. 568/2009 Z. z.; vydávanie osvedčení o kvalifikácii podľa § 

19 zákona č. 568/2009 Z. z. 

Agenda prevádzkovateľa ubytovacích služieb. 

Ide o spracúvanie osobných údajov ubytovaných osôb (hotelových hostí), s ktorými UPJŠ v rámci 

podnikateľskej činnosti uzatvorí zmluvu o ubytovaní za účelom splnenia nasledovných zákonných 

povinností: overenie totožnosti ubytovaného hosťa; evidencia osobných údajov v knihe ubytovaných; 

oznamovanie osobných údajov cudzích štátnych príslušníkov prostredníctvom elektronických služieb 

Ministerstva vnútra SR; umožnenie kontroly príslušnému orgánu územnej samosprávy oprávnenému 

na výber miestnej dane z ubytovania. 

 

18. Plnenie povinností súvisiacich so správou registratúry.   

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. c) nariadenia GDPR,  Článok 89 GDPR a článok 9 ods. 2 písm. j) GDPR pre osobitné kategórie  

osobných údajov.  

Ide o spracúvanie osobných údajov na účely správy registratúrnych záznamov podľa zákona č. 

395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov  a archívnej starostlivosti 

dôležitých dokumentov obsahujúcich osobné údaje dotknutej osoby najmä:  správa prijatej a odoslanej 

pošty,  organizovanie a manipulácia s internými a externými záznamami a spismi, najmä ich prijímanie, 
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triedenie, evidovanie, obeh, tvorba, vybavovanie, odoslanie záznamov a ukladanie (archivácia), 

ochrana a vyraďovanie spisov a záznamov, vedenie interných evidencii na úseku správy registratúry, 

vyhotovovanie kópií, odpisov, výpisov, vedenie evidencie písomných žiadostí žiadateľov o prístup k 

archívnym dokumentom, výkon správnej agendy spojený s vydávaním kópií, odpisov, výpisov 

z archívnych dokumentov. 

 

19. Zabezpečenie informačnej a kybernetickej bezpečnosti.  

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie zákonných povinností v zmysle čl. 6 ods. 1 

písm. c) GDPR,  najmä v súvislosti s povinnosťami podľa: čl. 32 a nasl. GDPR, zákona č. 69/2018 Z. z. o 

kybernetickej bezpečnosti, zákona č. 95/2019 Z. z. o informačných technológiách vo verejnej správe a 

oprávnený záujem prevádzkovateľa v zmysle č. 6 ods. 1 písm. f) GDPR. 

Ide o spracúvanie osobných údajov fyzických osôb - študentov a zamestnancov UPJŠ, resp. iných 

fyzických osôb, ktoré využívajú počítačovú sieť, resp. sieťové služby,  sa spracúvajú za účelom zaistenie 

bezpečnosti siete a informačnej bezpečnosti, t. j. schopnosti siete alebo informačného systému odolať 

na danom stupni dôvernosti poruchám alebo nezákonným alebo úmyselným činom, ktoré narušujú 

dostupnosť, pravosť, integritu a dôvernosť uchovávaných alebo prenesených osobných údajov, a 

bezpečnosti súvisiacich služieb ponúkaných alebo dostupných prostredníctvom týchto sietí 

a systémov. Ide napríklad o  zabránenie neoprávnenému prístupu k elektronickým komunikačným 

sieťam, zabránenie o neautorizovaný pokus o prístup do informačných systémov univerzity a 

zabránenie šíreniu škodlivých programových kódov, ako aj zastavenie útokov sledujúcich cielené 

preťaženie serverov („denial of service“) a poškodzovanie počítačových a elektronických 

komunikačných systémov. Osobné údaje sa tiež spracúvajú za účelom súčinnosti orgánom činným v 

trestnom konaní pri ich činnosti, monitorovaní vstupu do neverejných priestorov technickými 

zariadeniami spôsobilými identifikovať osobu, najmä využitím elektronických systémov kontroly 

vstupu do osobitne chránených priestorov. 

 

20. Správa digitálnych identít používateľov elektronických (sieťových a informačných) služieb 

univerzity. 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 

1 písm. f) GDPR.  

Ide o spracúvanie osobných údajov fyzických osôb - študentov a zamestnancov UPJŠ, resp. iných 

fyzických osôb, ktoré využívajú počítačovú sieť, resp. sieťové služby sa spracúvajú za účelom vytvorenie 

a správy digitálnych identít používateľov elektronických služieb univerzity, najmä však služby Office365 

(emailové služby a súvisiace služby), webhostingových služieb, služby zadania ticketov (požiadaviek na 

riešenie problémov), služieb výpočtových serverov, služieb ukladania a zálohy údajov.  

 

21. Žurnalistické účely. 

Právny základom je plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR) v spojitosti s § 78 ods. 

2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, prípadne  aj plnenie zákonných povinností podľa 

čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR v spojitosti so zákonom č. 167/2008 Z. z.  o periodickej tlači a agentúrnom 

spravodajstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov (tlačový zákon). 

Ide o spracúvanie osobných údajov rôzneho okruhu dotknutých osôb (primárne z radov akademickej 

obce), ktoré je nevyhnutné na žurnalistické účely vrátane:  vydávania univerzitného časopisu a iných 

tlačových periodík, výkon práva na opravu a výkon práva na odpoveď v zmysle Tlačového zákona, 

zverejňovanie, šírenie a zdieľanie medializovaných audiovizuálnych materiálov zachytávajúcich 

profesionálne vystúpenia zamestnancov UPJŠ. 

Podľa § 108 zákona o VŠ je UPJŠ oprávnená v časopise, ktorý vydáva, publikovať články, rozhovory, 

prezentačné fotografie a údaje dotknutých zamestnancov a študentov v rozsahu meno, priezvisko, 
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akademický titul, vedecko-pedagogický titul, umelecko-pedagogický titul, vedecká hodnosť, názov 

študijného programu, na štúdium ktorého je študent zapísaný, názov fakulty, ktorá tento študijný 

program uskutočňuje, a názov študijného odboru, v ktorom sa tento študijný program uskutočňuje, 

názov pracoviska zamestnanca, jeho pracovné zaradenie alebo funkciu. 

 

22. Akademický, umelecký a literárny účel.   

Právnym základom je plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR v spojitosti 

s ustanovením § 78 ods. 1 zákona č. 18/2018 Z. z.  o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov. 

Ide o spracúvanie osobných údajov zamestnancov UPJŠ, ktoré sú doplnené o výsledky ich publikačnej 

činnosti na účely splnenia povinností verejnej vysokej školy, ktorá ich je povinná poskytovať do 

centrálneho registra evidencie publikačnej činnosti (CREPŠ), pričom je zodpovedná za ich ročnú 

aktualizáciu a správnosť (podľa § 108a ods. 4 zákona o VŠ).   

Zároveň tento účel môže zahŕňať akúkoľvek inú akademickú, umeleckú a literárnu činnosť zastrešenú 

zo strany UPJŠ ako prevádzkovateľom (napr. vytváranie a zverejňovanie umeleckých diel a špecifických 

akademických diel obsahujúcich osobné údaje, úkony spojené s administráciou publikačnej činnosti 

zamestnancov UPJŠ a pod.).  

 

23. Štatistické účely.  

Právnym základom je plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR), čl. 89 GDPR, článok 

9 ods. 2 písm. j) GDPR pre osobitné kategórie osobných údajov (pri štatistike na výskumných účeloch).   

Ide o spracúvanie osobných údajov rôzneho okruhu dotknutých osôb najmä uchádzačov o štúdium na 

UPJŠ, zamestnancov UPJŠ, študentov UPJŠ a bývalých študentov UPJŠ pri zostavovaní štatistických  

výstupov a pracovných podkladov potrebných pre interné štatistické, ako aj štatistické účely iných 

štátnych orgánov a právnických osôb (napr. pracovné podklady pre rokovania orgánov UPJŠ, prehľady 

mzdových nákladov za dané obdobie, podklady pre rozhodovanie riadiacich pracovníkov, podklady pre 

reporty, podklady pre výročné správy, podklady pre informovanie MŠVVaŠ SR a štátnych agentúr a 

pod.). 

 

24. Vedecký výskum a projekty (správa projektov) 

Právnym základom spracúvania osobných údajov je plnenie úloh vo verejnom záujme (čl. 6 ods. 1 písm. 

e) GDPR),  čl. 89 GDPR a čl.  9 ods. 2 písm. j) GDPR pre osobitnú kategóriu osobných údajov, pretože 

spracúvanie je nevyhnutné na vedecké účely ktoré sú primerané vzhľadom na sledovaný cieľ, 

rešpektujú podstatu práva na ochranu údajov a určujú vhodné a konkrétne opatrenia na zabezpečenie 

základných práv a záujmov dotknutej osoby. Čl.  6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby, ak je 

vzhľadom na okolnosti vhodnejší alebo výslovne potrebný. 

ide o spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely realizácie vedecko-výskumnej činnosti 

najmä v spojitosti so zákonom č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych 

a investičných fondov a zákonom č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja, 

ktorá je zabezpečovaná v rámci UPJŠ, jednotlivých fakúlt ako aj samostatne hospodáriacich súčastí a 

zahŕňa: získavanie finančných prostriedkov pre rôzne vedecko-výskumné projekty z rôznych zdrojov a 

dotačných schém dostupných jednak na národnej úrovni (napr. Vedecká grantová agentúra 

Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied (ďalej 

len „VEGA“) , jednak na úrovni EÚ (napr. Program Horizont 2020) a jednak na medzinárodnej úrovni; 

vykonávania biomedicínskeho výskumu s prítomnosťou osobitnej kategórie osobných údajov; 

vykonávanie politického, sociologického výskumu  a vykonávania historického výskumu s 

prítomnosťou osobitnej kategórie osobných údajov; vykonávanie psychologického výskumu s 

prítomnosťou osobitnej kategórie osobných údajov; vykonávanie vedeckého výskumu na úrovni 
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všetkých fakúlt UPJS s možnou prítomnosťou osobitnej kategórie osobných údajov, nevyhnutné pri 

zabezpečovaní činnosti Vedeckého parku UPJŠ,  nevyhnutné pri zabezpečovaní činnosti projektových 

tímov, riadenie a financovanie vedecko-výskumných projektov, spracúvanie osobných údajov 

riešiteľov projektov pri príprave žiadostí o financovanie projektov, spracúvanie osobných údajov 

dotknutých osôb zahrnutých do výskumu pri auditoch dosiahnutých výsledkov projektu, zverejňovanie 

osobných údajov študentov UPJŠ, ktorí získali vedeckovýskumný grant alebo inú dotáciu z verejných 

finančných zdrojov, zverejňovanie osobných údajov zamestnancov UPJŠ, ktorí získali 

vedeckovýskumný grant alebo inú dotáciu z verejných finančných zdrojov. Vyhotovovanie zvukového 

záznamu alebo audiovizuálneho záznamu v rozsahu nevyhnutnom na vedecké účely podľa § 108 ods. 

8 zákona o VŠ. 

 

25.  Dobrovoľné zverejňovanie osobných údajov.  Súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm.  

a) GDPR. Ide napr. zverejňovanie osobných údajov o absolventoch, ktoré sú nad rámec § 73 ods. 11 

zákona o VŠ, zverejňovanie fotografii zamestnancov alebo študentov na webovom sídle UPJŠ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


