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Rozdeľovník:  kvestor 

prorektorka pre vedu a umenie 

prorektorka pre vzdelávanie 

prorektor pre zahraničné vzťahy a mobility 

dekani fakúlt 

študenti KU 

vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci KU 

 

 

Opatrenie rektora k zhotovovaniu zvukových alebo audiovizuálnych záznamov 

z vyučovacieho procesu  

na Katolíckej univerzite v Ružomberku 

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 „ZoVŠ“) a za účelom jednotného 

postupu fakúlt Katolíckej univerzity v Ružomberku pri spracúvaní osobných údajov 

v procese zhotovovaniu zvukových alebo audiovizuálnych záznamov z vyučovacieho 

procesu na Katolíckej univerzite v Ružomberku, v zmysle § 3 ods. 1, 2 zákona č. 185/2016 Z. z. 

- Autorský zákon v znení neskorších predpisov predmetom autorského práva je dielo 

z oblasti literatúry, umenia alebo vedy, ktoré je jedinečným výsledkom tvorivej duševnej 

činnosti autora vnímateľným zmyslami, bez ohľadu na jeho podobu, obsah, kvalitu, účel, 

formu jeho vyjadrenia alebo mieru jeho dokončenia. Dielom je literárne dielo, slovesné dielo, 

divadelné dielo, hudobné dielo, audiovizuálne dielo, dielo výtvarného umenia, 

architektonické dielo, dielo úžitkového umenia, kartografické dielo alebo iný druh 

umeleckého diela alebo vedeckého diela, ak spĺňa podmienky podľa predchádzajúcej vety. 

V zmysle § 11 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov 
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fyzická osoba má právo na ochranu svojej osobnosti, najmä života a zdravia, občianskej cti 

a ľudskej dôstojnosti, ako aj súkromia, svojho mena a prejavov osobnej povahy. Vzhľadom 

k vyššie uvedeným zákonným ustanoveniam vydávam na ochranu autorských 

a osobnostných práv toto 

o p a t r e n i e  

Zhotovovanie a uchovávanie zvukových alebo audiovizuálnych záznamov z vyučovacieho 

procesu v čase krízovej situácie (COVID-19) aj po nej, je možné iba po udelení 

predchádzajúceho písomného súhlasu vyučujúceho. Vyhotovený zvukový záznam bude 

dostupný len študentom príslušného študijného programu a to na dobu nevyhnutne 

potrebnú k zvládnutiu učiva z príslušného študijného programu, smerujúcemu k napísaniu 

prác, absolvovaniu skúšok a pod. Po ukončení účelu, na ktorý bol záznam zhotovený musí 

byť záznam uložený na diskoch, rôznych nosičoch (CD, kľúč, mobil a pod.) zlikvidovaný po 

uplynutí stanovenej lehoty pre uchovávanie. Tá sa stanovuje podľa pravidla minimalizácie 

uchovávania osobných údajov, t. j. po dobu nevyhnutne potrebnú na dosiahnutie účelu. 

Výnimku  uchovávania v rámci GDPR tvorí len uchovávanie osobných údajov na účely 

archivácie, vedeckého a historického výskumu a na štatistické účely. Na akékoľvek prípadné 

verejné rozširovanie takéhoto záznamu alebo jeho časti sa vyžaduje predchádzajúci písomný 

súhlas vyučujúceho s obsahom takéhoto záznamu (autorizácia).  
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