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Smernica o práci, spracovávaní, oznamovaní a nakladaní s osobnými údajmi 

študentov a učiteľov a ich ochrane na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej 

práce sv. Alžbety, n. o. v Bratislave  

 

 

Táto smernica  informuje o práci, spracovávaní, oznamovaní a nakladaní s osobnými údajmi 

študentov a zamestnancov   vysokej školy, ako aj osôb žiadajúcich vysokú školu o graduáciu v 

zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov alebo špecializáciu v zmysle Nariadenia vlády SR č. 

296/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti na výkon zdravotníckeho povolania, spôsobe ďalšieho 

vzdelávania zdravotníckych pracovníkov.  

 

 

Článok l  

Pôsobnosť vysokej školy v systéme podávania informácií 

 

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety nie je povinnou osobou podľa 

Zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov (zákon o slobode informácií), nakoľko nespĺňa definíciu povinnej osoby 

podľa § 1 a § 2 citovaného zákona, jej právna forma je nezisková organizácia. 

 

 

Článok 2 

Podávanie informácií obsahujúcich osobné údaje 

 

So súhlasom rektora možno podať informáciu právnickej či fyzickej osobe, s trvalým 

pobytom v Slovenskej republike aj mimo zákona č. 211/2002 Z. z. o slobodnom prístupe k 

informáciám, ak sú splnené nasledovné podmienky: 

Fyzickej či právnickej osobe s trvalým pobytom v Slovenskej republike možno podať 

informácie o graduačnom konaní (rigorózne, doktorandské, habilitačné, špecializačné 

štúdium), respektíve o priebehu vysokoškolského štúdia prvého, druhého a tretieho stupňa) 



 

len vtedy ak: 

a) dotknutá osoba resp. osoby (oponenti, členovia komisie, členovia vedeckej rady) dajú 

súhlas na spracovanie osobných údajov, 

b) bez pochybnosti je jasné meno, adresa právnickej a fyzickej osoby, ktorá o informáciu 

žiada (nejde o anonymnú žiadosť), 

c) údaje žiada osoba, ktorá má súhlas na spracovanie osobných údajov a poverenie orgánu 

domácej alebo zahraničnej akreditácie či evaluácie, ústredného orgánu štátnej správy v 

pôsobnosti Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstva vnútra SR), ako 

aj príslušný stupeň previerky Národného bezpečnostného úradu (NBÚ), na prácu s osobnými 

údajmi. 

 

 

Článok  3  

Sankcie 

 

Pokiaľ sa právnická a fyzická osoba snaží, samostatne alebo v súčinnosti s tretími osobami, 

o získanie osobných údajov, bez splnenia povinností určených týmto vnútorným predpisom, 

zamestnanec alebo študent vysokej školy, ktorý to zisti, urobí príslušné oznámenie rektorovi 

vysokej školy a vedúcemu oddeleniu ľudských zdrojov. Tí takýto pokus alebo konanie 

ohlásia bezodkladne príslušnej okresnej prokuratúre v mieste žiadosti o podozrení na prečin 

neoprávneného nakladania s osobnými údajmi. Rektor zároveň urobí oznámenie ústrednému 

orgánu štátnej správy na ochranu osobných údajov. 

 

 

Článok 4 

Spoločné ustanovenie 

 

Týmto nie je dotknutá povinnosť vysokej školy zverejňovať zákonom predpísané údaje 

o graduačných konaniach vysokej školy po dobu 5 rokov, uloženú zákonom č. 131/2002 Z. z. 

o vysokých školách a vyhláškou MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z. z. o postupe získavania 

vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor, pokiaľ 

ide o osoby štátnych občanov Slovenskej republiky, na ktorých sa predmetné úpravy vzťahujú 



 

v plnom rozsahu. Na cudzincov sa vzťahujú primerane, pričom sa prihliada na legislatívu 

platnú v mieste pracoviska vysokej školy alebo pôsobenia fyzickej osoby, študenta či 

zamestnanca vysokej školy. Údaje, ktoré sú definované ako ,,indikátory“ (podpisy, fotografie 

a pod.) je možné zverejniť iba so súhlasom dotknutých osôb. 

 

Článok 5 

1. Smernicu pod názvom Smernica o práci, spracovávaní, oznamovaní a nakladaní s osobnými 

údajmi študentov a učiteľov a ich ochrane na Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, n. o. v Bratislave 

a) prerokoval Akademický senát Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. 

Alžbety, n. o. v Bratislave dňa 30.01.2022, 

b) schválila Vedecká rada Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n. o. 

v Bratislave dňa  31.01.2022. 

 

2. Táto smernica je účinná odo dňa 01.02.2022. 

 

V Bratislave dňa 31.01.2022 

                                                                         

 

                                                                             Dr. h. c. prof. MUDr. Juraj Benca, PhD., MPH  

                                                                                                        rektor VŠZaSP 

 


