


Úspešný Deň otvorených dverí na PdF UK!

Dňa 25. 1. 2020 sa na pôde Pedagogickej fakulty Univerzity 
Komenského v Bratislave konal Deň otvorených dverí (DOD). 
Privítali sme množstvo záujemcov o štúdium, ktorých neodradilo 
ani výdatné sneženie.

Uchádzači si so záujmom vypočuli základné informácie o štúdiu 
ako aj informácie o prihlasovaní sa na štúdium a podávaní 
prihlášok. Mgr. Michaela Hroncová, vedúca študijného oddelenia, 
stručne predstavila študijné programy, ktoré sú zaradené do 
aktuálnej ponuky na akademický rok 2020/2021.

Po všeobecnom vstupe sa študenti rozdelili do jednotlivých učební, 
kde ich čakali pedagógovia príslušných katedier, ktorí im poskytli 
konkrétnejšie informácie o študijných programoch. K dispozícii boli 
nielen rôzne letáky a bulletiny, ale aj pripravené videá, ktoré 
uchádzačom zatraktívnili jednotlivé študijné programy. 

Všetci pedagógovia aj napriek sobotnému popoludniu boli pozitívne 
naladení, čo sa odrazilo na celkovej atmosfére celého podujatia. 
Trpezlivo odpovedali na množstvo zvedavých otázok. 

Úžasní boli aj študenti, ktorí uchádzačov vítali a poskytovali im 
doplňujúce informácie „z prvej ruky“. 

Za organizáciu tohtoročného Dňa otvorených dverí a jeho bez-
problémový priebeh vďačíme najmä „dobrým vílam“ zo študijného 
oddelenia, ktoré okrem iného prispeli aj dobrým čajíkom a kávou.
S odstupom času môžeme konštatovať, že akcia naplnila svoj zámer.

Predpokladáme, že podobne, ako sme boli spokojní my, bolo spo-
kojných aj niekoľko stoviek uchádzačov (a veru že aula praskala 
vo svojich švíkoch) a že si okrem potrebných informácií odniesli aj 
prvý pozitívny zážitok z vysokoškolského prostredia. 

Už teraz sa tešíme na podobnú akciu v roku 2021!
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Informácia o spracúvaní Vašich osobných údajov

Z dnešného podujatia bude Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická 
fakulta (ďalej len „Pdf UK“ alebo „my“) vyhotovovať audiovizuálny záznam. Tento 
záznam bude zverejnený na webovom sídle Pdf UK a na kontách Pdf UK na 
sociálnych sieťach YouTube, Facebook a Instagram. S cieľom zvýšiť povedomie o 
Pdf UK budeme z dnešného podujatia vyhotovovať aj fotografie, ktoré budú 
zverejnené na webovom sídle Pdf UK, v časopise Naša univerzita, na našom 
Facebooku a Instagrame. Audiovizuálny záznam a fotografie budeme ďalej 
archivovať v Archíve Pdf UK, pretože majú dokumentárnu a historickú hodnotu. 
Vyhotovovanie audiovizuálneho záznamu, fotografií a priameho prenosu sa 
považuje za spracúvanie Vašich osobných údajov. Takéto spracúvanie nám 
umožňuje článok 6 ods. 1 písm. f) GDPR (všeobecné nariadenie EÚ o ochrane 
osobných údajov), ktorý nám dovoľuje spracúvať Vaše osobné údaje z dôvodu 
existencie oprávneného záujmu univerzity na takomto spracúvaní, ktorý prevyšuje 
nad Vašim právom na ochranu súkromia. Týmto oprávneným záujmom je 
zvyšovanie povedomia o našej univerzite (UK).

Máte však právo namietať proti vyhotovovaniu a zverejňovaniu 
audiovizuálneho záznamu.
Ak budete namietať, Pdf UK nesmie ďalej spracúvať Vaše osobné údaje, ak 
nepreukáže nevyhnutné oprávnené záujmy na spracúvanie Vašich osobných údajov, 
ktoré prevažujú nad Vašimi právami alebo záujmami alebo dôvody na uplatnenie 
právneho nároku.

Kde môžete uplatniť právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov?
Prevádzkovateľom, ktorý spracúva Vaše osobné údaje, je Univerzita Komenského 
v Bratislave, Pedagogická fakulta, so sídlom Račianska 59, 813 34 Bratislava, 
Slovenská republika, IČO: 003 978 6509. Prevádzkovateľ má postavenie verejnej 
vysokej školy v zmysle zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o vysokých školách“).
S cieľom posilniť záruky a právne garancie práv a slobôd dotknutých osôb pri 
spracúvaní Vašich osobných údajov sme vymenovali zodpovednú osobu, ktorá 
dohliada na zákonnosť a bezpečnosť spracúvania osobných údajov. Zodpovedná 
osoba je zároveň Vaším kontaktným bodom pre akékoľvek otázky príp. žiadosti 
týkajúce sa ochrany osobných údajov.

Kontaktné údaje našej zodpovednej osoby UK: 
e-mail:     info@fedu.uniba.sk
korešpondenčná adresa:  zodpovedná osoba, 
    Univerzita Komenského v Bratislave, 
    Pedagogická fakulta
    Centrum informačných technológií Pdf UK 
    Račianska 59 
    813 34 Bratislava, Slovenská republika

Bližšie informácie o spracúvaní vašich osobných údajov nájdete v našich podmien-
kach ochrany súkromia na našom webovom sídle na stránke 
https://www.fedu.uniba.sk/.
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