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USMERNENIE 
 

O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV V PROCESE VYKONÁVANIA ŠTÁTNYCH SKÚŠOK 
PROSTREDNÍCTVOM VIDEOKONFERENCIE ALEBO INÝMI PROSTRIEDKAMI IKT 

 
 

Čl. I. - Úvodné ustanovenie 

 

Za účelom zabezpečenia ochrany osobných údajov, v zmysle 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“), v nadväznosti na Novelu zákona ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 131/2002 Z. z. o 

vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Z o 

VŠ“) a za účelom jednotného postupu fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku pri spracúvaní osobných 

údajov v procese vykonávania štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie, 

 

  

v y d á v a m  

toto usmernenie rektora Katolíckej univerzity v Ružomberku (ďalej len „KU“): 
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Čl. II. - Verejný priamy prenos štátnych skúšok 

 

1. KU podľa § 108 ods. 8 a 9 Z o VŠ môže vo výnimočných prípadoch, vykonať štátnu skúšku 

zabezpečením jej verejného priameho prenosu (za účelom splnenia verejného priebehu štátnej skúšky 

podľa § 63 ods. 2 Z oVŠ) a zároveň spracúvať osobné údaje dotknutých osôb. 

 

2. Ak sa štátna skúška vykoná podľa bodu 1. tohto článku, odporúčam fakultám KU zabezpečiť prístup 

verejnosti videoprenosom zo štátnej skúšky do fakultou určenej verejne prístupnej miestnosti, čím 

KU umožní verejnosti sa zapojiť do verejnej časti štátnej skúšky. 

 

3. Fakulty KU na videokonferenciu, ako prostriedok spracúvania, môžu použiť odporúčané medzinárodne 

používané platformy, akými sú Webex, Microsoft Teams a iné (univerzitný videokonferenčný systém 

KU). Technické zabezpečenie verejného priameho prenosu štátnych skúšok zabezpečí zodpovedný 

zamestnanec fakulty s metodickou podporou UIKT. 

 

4. Skúšobná komisia, ktorá je zodpovedná za priebeh štátnej skúšky, rozhodne o výsledkoch štátnej 

skúšky tiež prostredníctvom videokonferencie. 

 

1. Audiovizuálny záznam (obrazovo-zvukový záznam) z videokonferencie sa na fakultách KU nevyhotovuje.  

 

2. Live Streaming (živé vysielanie) videokonferencie štátnych skúšok sa na fakultách KU nerealizuje.  

 

 

Čl. III. - Účely a právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Primárnym účelom spracúvania osobných údajov je zabezpečenie verejného priebehu štátnej 

skúšky (zásada verejnosti), zabezpečením verejného priameho prenosu štátnych skúšok prostredníctvom 

videokonferencie alebo inými prostriedkami informačnej a komunikačnej technológie bez fyzickej 

prítomnosti. 

 

1. Na študijné účely, v prípade vykonania štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie je 

právnym základom spracúvania: 
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Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Plnenie zákonných povinností KU) 

Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (Plnenie úloh vo verejnom záujme). 

 

2. Na účely vyhotovenia a vypočutia zvukového záznamu v priestoroch KU je právnym základom 

spracúvania: 

 

Čl. 6 ods. 1 písm. c) GDPR (Plnenie zákonných povinností KU) 

Čl. 6 ods. 1 písm. e) GDPR (Plnenie úloh vo verejnom záujme). 

 

Čl. IV. - Zvukový záznam zo štátnych skúšok  

 

1.Ak v čase krízovej situácie (COVID-19) sa štátna skúška na KU nebude vykonávať podľa Čl. II. tohto 

usmernenia, KU môže podľa § 108e ods. 6 Z o VŠ, spracúvať osobné údaje dotknutých osôb tak, že z 

celej verejnej časti štátnej skúšky zabezpečí jej zvukový záznam. 

 

2.Vyhotovený zvukový záznam (podľa bodu 1. tohto článku) bude, podľa § 108e ods. 6 Z o VŠ, 

dostupný verejnosti na vypočutie len v priestoroch KU počas troch mesiacov od skončenia krízovej 

situácie. Štátna skúška sa týmto bude považovať za verejnú.   

 

3.Počas doby uchovávania (archivácie) zvukového záznamu fyzická alebo právnická osoba (verejnosť) 

môže požiadať dekana o sprístupnenie záznamu. Žiadateľ vo svojej  žiadosti uvedie presný identifikátor 

štátnej skúšky, záznam ktorej žiada sprístupniť.   

a) Po udelení súhlasu dekana so sprístupnením záznamu fakulta oznámi  žiadateľovi spôsob 

sprístupnenia záznamu, najmä jeho termín a miesto.  

b) O sprístupnení záznamu sa vyhotoví zápis.  

c) Žiadateľ nesmie počas sprístupnenia záznamu vytvárať žiadne zvukové záznamy.  

 

 

 

 

Čl. V. - Overenie identity študenta na štátnych skúškach 
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1.V prípade vykonania štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie, keď študent vykonáva štátne 

skúšky v zabezpečených priestoroch fakulty, identita študenta sa vykoná štandardným spôsobom a to tak, 

že  študent predloží svoj občiansky preukaz predsedovi alebo tajomníkovi skúšobnej komisie pred 

vstupom do miestnosti, v ktorej sa bude vykonávať štátna skúška.  

 2.V prípade vykonania štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie, keď študent absolvuje štátne 

skúšky z domu, alebo iných priestorov mimo priestorov fakulty, identita študenta sa vykoná takým 

spôsobom, že študent priloží svoj občiansky preukaz na web kameru k nahliadnutiu skúšobnej komisii. V 

čase, keď študent priloží svoj občiansky preukaz na web kameru, sa nesmie vykonávať verejný prenos, 

prebieha len videokonferencia, resp. komunikácia medzi študentom a skúšobnou komisiou.  

 

3.V prípade vykonania štátnych skúšok prostredníctvom videokonferencie, keď študent absolvuje štátne 

skúšky z domu, alebo iných priestorov mimo priestorov fakulty, identita študenta sa môže vykonať aj 

takým spôsobom, že študent pred vykonaním štátnej skúšky zadá do univerzitného videokonferenčného 

systému (KU) svoje ID číslo (vedené v AiS).  

 

 

Čl. VI. - Informačná povinnosť KU v súvislosti s videokonferenciou 

 

1. Vzhľadom na špecifické okolnosti vykonávania štátnych skúšok, ak sú vykonávané verejným priamym 

prenosom a osobné údaje dotknutých osôb sa spracúvajú neobvyklým spôsobom prostredníctvom 

videokonferencie, je fakulta povinná zabezpečiť, vhodnou formou, informačnú povinnosť dotknutých 

osôb (študentov a členov skúšobných komisií). Za zabezpečenie splnenia informačnej povinnosti je 

zodpovedný dekan fakulty prostredníctvom predsedov jednotlivých skúšobných komisií. 

 

2.1 Oboznámenie študentov s informačnou povinnosťou KU, v súvislosti s vykonaním štátnych skúšok 

prostredníctvom videokonferencie (ON-LINE v priestoroch fakulty, ON-LINE z domu/miesta trvalého 

pobytu, alebo ON-LINE z iných miest ako je miesto trvalého pobytu), zabezpečia jednotliví predsedovia 

skúšobných komisií nasledovným spôsobom: 

 

a) Oboznámením študentov, ktorí budú vykonávať štátne skúšky na fakulte KU prostredníctvom 

videokonferencie, zapracovaním vzoru informačnej povinnosti do e-mailovej pozvánky študenta 

na štátnu skúšku, 
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b) Prečítaním informačnej povinnosti, v úvodných informáciách štátnej skúšky, po pripojení všetkých 

zúčastnených, alebo prečítaním jednotlivo každému študentovi pred jeho štátnou skúškou. 

 

2.2 Oboznámenie členov skúšobných komisií s informačnou povinnosťou KU, v súvislosti s vykonaním 

štátnych skúšok prostredníctvom ON-LINE videokonferencie, bez ohľadu na ich miesto skúšania, 

zabezpečia jednotliví dekani a predsedovia skúšobných komisií nasledovným spôsobom: 

a) Dekan vykoná vhodnou formou oboznámenie jednotlivých skúšobných komisií. 

b) Predsedovia skúšobných komisií, po pripojení všetkých zúčastnených, oboznámia ďalších členov 

skúšobných komisií (prečítaním) v úvodných informáciách štátnej skúšky. 

 

3. Informačná povinnosť v prípade, keď sa zabezpečuje iba verejný priamy prenos štátnej skúšky 

prostredníctvom videokonferencie (viď. Čl. II. tohto usmernenia), tvorí prílohu č. 1 tohto usmernenia. 

 

4. Informačná povinnosť v prípade, keď sa vyhotovuje aj zvukový záznam zo štátnych skúšok (viď. Čl. 

IV. tohto usmernenia), tvorí prílohu č. 2 tohto usmernenia. 

 

VII. 

Osobitné ustanovenia 

 

Čl. IV. tohto usmernenia platí len v období krízovej situácie (COVID-19). 

 

VIII. 

 

Záverečné ustanovenia 

Toto usmernenie nadobúda platnosť a účinnosť dňom vydania. 

Prílohy: 

Príloha č. 1 Informačná povinnosť podľa Čl. 13 GDPR – videokonferencia 

Príloha č. 2 Informačná povinnosť podľa Čl. 13 GDPR – videokonferencia so zvukovým záznamom 

 

 

Vypracoval: 

R Kendera 

      

Schválil:  

doc. Ing. Jaroslav DEMKO, CSc., rektor 
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