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ÚČEL SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 
PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI 

 
1. Účel spracúvania osobných údajov: 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje za účelom zapísania osobných údajov do 

Centrálneho registra -  informačného systému verejnej správy, ktorý obsahuje zoznam údajov 
o pedagogických zamestnancoch, odborných zamestnancoch a ďalších zamestnancoch škôl 
a školských zariadení, ktorého správcom a prevádzkovateľom je ministerstvo školstva. 
 

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: 
Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe: 
• zákona č. 138/2019 Z. z.  o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov, 
• vyhlášky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 

1/2020 Z. z. o kvalifikačných predpokladoch pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov. 

 
4. Zoznam osobných údajov: 

Do centrálneho registra sa vpisujú tieto údaje o pedagogických zamestnancoch, odborných 
zamestnancoch a ďalších zamestnancoch škôl a školských zariadení: 
titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko, dátum a miesto narodenia, rodné číslo, pohlavie, 
štátna príslušnosť, adresa pobytu a druh pobytu, kvalifikačné predpoklady, zamestnávateľ, 
údaje o pracovnoprávnom vzťahu v rozsahu: dátum vzniku a zániku pracovného pomeru, 
výkon práce na základe dohody o práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, pracovný 
pomer na ustanovený pracovný čas alebo kratší pracovný čas, prerušenie pracovnej činnosti a 
dôvod prerušenia, údaje o odmeňovaní, celková dĺžka výkonu pracovnej činnosti, kategória, 
podkategória, kariérový stupeň, kariérová pozícia, úväzok, profesijný rozvoj, údaje o spĺňaní 
kvalifikačných predpokladov na vyučovanie vyučovacích predmetov v úväzku, ak ide o 
učiteľa, odborný výcvik, ak ide o majstra odbornej výchovy, vyučovanie vyučovacích 
predmetov, ktorými sa dopĺňa základný úväzok, ak ide o vychovávateľa a majstra odbornej 
výchovy. 
 

5. Dotknuté osoby: 
Zamestnanci školy. 
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6. Lehoty uloženia osobných údajov:  
Škola, školské zariadenie alebo zriaďovateľ, ktorý je zamestnávateľom, spracúvajú údaje v 
centrálnom registri do posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom došlo k rozhodujúcej 
skutočnosti alebo v ktorom sa dozvie o zmene údajov. 

Osobné údaje možno v centrálnom registri spracúvať najdlhšie do jedného roka od smrti 
dotknutej osoby alebo jej vyhlásenia za mŕtvu. 

 
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.  
 

10.  Kategória osobných údajov: 
Bežné osobné údaje. 
 

11. Zverejňovanie osobných údajov: 
Centrálny register je neverejný, zverejňujú sa len osobné údaje v rozsahu: titul, meno 
a priezvisko, kvalifikačné predpoklady, zamestnávateľ, údaje o pracovnoprávnom vzťahu 
v rozsahu: dátum vzniku a zániku pracovného pomeru, výkon práce na základe dohody o 
práci vykonávanej mimo pracovného pomeru, pracovný pomer na ustanovený pracovný čas 
alebo kratší pracovný čas 
 

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). 
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Orgány miestnej štátnej správy v školstve 
a samosprávneho kraja v ich územnej 
pôsobnosti požadované údaje o záujme 
žiakov o štúdium na stredných školách  
podľa § 71 školského zákona, 
zriaďovateľ školy podľa § 158 ods.3 
školského zákona, 
Štátna školská inšpekcia, 
Orgán miestnej štátnej správy v školstve 
a samosprávneho kraja a rada školy 

Zákon č. 245/2008 Z. z.  o výchove a 
vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov 

 
 
 
 
 

 


