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Informácia o podmienkach spracúvania osobných údajov  

pri vykonávaní rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, 

obhajob  habilitačných prác, habilitačných a inauguračných 

prednášok 

v čase krízovej situácie v zmysle novely zákona o vysokých 

školách č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách v platnom znení 

podľa čl. 13 Nariadenia 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), ďalej len „GDPR“ 

 
 

Prevádzkovateľ: Trnavská univerzita so sídlom v Trnave, Hornopotočná 23, 918 43 Trnave (ďalej len 

„TU“) 

 

1. Dotknutými osobami sú 

- ašpiranti doktorského titulu,  

- ašpiranti titulu docent – obhajoba dizertačnej práce, habilitačná prednáška,  

- ašpiranti titulu profesor – inauguračná prednáška a 

- členovia skúšobných komisií. 

 

Dotknutá osoba berie na vedomie, že TU bude spracúvať jej osobné údaje získané na účel:  

1.1.        „Realizácia rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, obhajob 

habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok prostredníctvom 

videokonferencie alebo prostriedkami informačnej a komunikačnej  technológie bez 

fyzickej prítomnosti  a bez zvukového záznamu“. 

 

1.2. „Realizácia rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych prác, prostredníctvom 

videokonferencie alebo prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez 

fyzickej prítomnosti so zabezpečením zvukového záznamu“ 

 

2.  Účelom spracúvania osobných údajov je plnenie povinností a úloh TU ako verejnej vysokej 

školy v rámci riadneho zabezpečenia vykonávania rigoróznych skúšok, obhajob rigoróznych 

prác, obhajob habilitačných prác, habilitačných a inauguračných prednášok (ďalej len „skúšky 

a prednášky“).  

 

3. Primárnym účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie verejného priebehu (zásada 

verejnosti), zabezpečením verejného priameho prenosu rigoróznych skúšok a obhajob 

rigoróznych prác prostredníctvom videokonferencie podľa § 108e ods. 5 a 6 zákona č. 93/2020 

Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré 

zákony; ďalej len „zákon o vysokých školách“), alebo ak sa neuskutočňuje verejný priamy 

prenos videokonferencie, zvukovým záznamom prístupným na vypočutie verejnosti, a zároveň 

aj plnenie ďalších povinností a úloh TU, ako verejnej vysokej školy podľa zákona o vysokých 

školách. 

 

3.1. Na účely plnenia povinností verejnej vysokej školy, v prípade vykonávanie skúšok a 

prednášok prostredníctvom videokonferencie je právnym základom  

i. článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonných 

povinností TU, vyplývajúcich najmä zo zákona o vysokých školách, vrátane zákonných 

povinností verejných vysokých škôl stanovených pre prípad krízovej situácie, a  
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ii. článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR - spracúvanie je nevyhnutné na plnenie úloh vo verejnom 

záujme.  

Za verejný záujem sa považuje zabezpečenie splnenia všetkých zákonných podmienok 

konania skúšok a obhajob.  

 

 

3.2.  Na účely vyhotovenia a vypočutia zvukového záznamu v priestoroch TU je právnym 

základom spracúvania:  

i. článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie zákonných povinností, rovnako ako v bode 

3.1. i) 

ii. článok 6 ods. 1 písm. e) GDPR – plnenie úloh vo verejnom záujme, rovnako ako v bode 

3.1. ii) 

 

4. Zvukovoobrazový záznam z videokonferencie skúšky alebo prednášky sa neuchováva. 

 

5. Zvukový záznam z verejnej časti rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce bude v súlade 

s ustanoveniami zákona o vysokých školách dostupný verejnosti na vypočutie v priestoroch TU 

počas troch (3) mesiacov od skončenia krízovej situácie. Po tomto období TU zabezpečí 

vymazanie zvukového záznamu.  

 

6. Zvukový záznam  z verejnej časti rigoróznej skúšky a obhajoba rigoróznej práce 

6.1. TU zabezpečí výlučne vtedy, ak sa skúška alebo obhajoba nebude vykonávať 

videoprenosom prístupným verejnosti. V takom prípade bude zvukový záznam z verejnej 

časti skúšky, v súlade s ustanoveniami zákona o vysokých školách, dostupný verejnosti 

na vypočutie v priestoroch TU počas troch (3) mesiacov od skončenia krízovej situácie. 

Po tomto období TU zabezpečí vymazanie zvukového záznamu.  

 

7. TU informuje dotknutú osobu o týchto právach: 

a) právo získať potvrdenie o tom, že sa jej osobné údaje spracúvajú a právo na súvisiace informácie 

podľa čl.15 GDPR, 

b) právo na vymazanie osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady umožňujúce výmaz 

osobných údajov („právo na zabudnutie“) podľa čl. 17 GDPR, 

c) právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak sú splnené zákonné predpoklady 

umožňujúce obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa čl. 18 GDPR, 

d) právo na prenosnosť osobných údajov poskytnutých TU, ak sú splnené zákonné predpoklady 

umožňujúce prenosnosť osobných údajov podľa čl. 20 GDPR, 

e) právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré je vykonávané na základe verejného 

záujmu podľa článku 6 ods. 1 písm. e) GDPR  

8. Kontaktné údaje na zodpovednú osobu na TU pre oblasť ochrany osobných údajov sú email: 

dpo@truni.sk, resp. Zodpovedná osoba/DPO, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava. 

9. TU potvrdzuje, že osobné údaje nie sú spracúvané prostredníctvom automatizovaného 

individuálneho rozhodovania a profilovania. 

10. Ostatné všeobecné podmienky spracúvania osobných údajov sú uvedené na stránke 

https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov . 

 

UPOZORNENIE PRE DOTKNUTÚ OSOBU:  

Poskytnutie osobných údajov za účelom konania skúšky  alebo prednášky je zákonnou požiadavkou, 

pričom následkom ich neposkytnutia je nemožnosť zúčastniť sa na skúške alebo vykonať prednášku. 

Dotknutá osoba nesmie z videokonferencie skúšky alebo prednášky vyhotovovať žiadny záznam. 

Taktiež nesmie umožniť, resp. vytvoriť inej osobe podmienky na vyhotovenie záznamu z 

videokonferencie skúšky alebo prednášky. 

https://www.truni.sk/ochrana-osobnych-udajov

