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Čl. 1 

Pôsobnosť a účel 
 

Smernica upravuje pravidlá a podmienky používania informačného systému - kamerový 
systém monitorujúci priestory prístupné verejnosti (ďalej len kamerový systém), vymedzuje 
základné pojmy súvisiace s používaním kamerového systému, určuje okruh oprávnených 
užívateľov, vymedzuje účel použitia kamerového systému, stanovuje bezpečnostné pravidlá 
používania kamerového systému v zmysle zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane 
osobných údajov. 
 
 

Čl. 2 
Vymedzenie základných pojmov 

 
1. Monitorovaný priestor - priestor prístupný verejnosti -  v zmysle § 4 ods. 3 písm. j) sa 

za takýto priestor považuje priestor, do ktorého možno voľne vstupovať a v ktorom 
sa možno voľne zdržiavať bez časového obmedzenia alebo vo vymedzenom čase, 
pričom iné obmedzenia, ak existujú a sú osobou splnené, nemajú vplyv na vstup a 
voľný pohyb osoby v tomto priestore alebo je to priestor, ktorý tak označuje osobitný 
zákon. V zmysle § 15 ods. 7 NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov, 
priestor prístupný verejnosti je možné monitorovať len na účely ochrany verejného 
poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality, narušenia bezpečnosti štátu, 
ochrany majetku alebo zdravia a to len vtedy, ak je priestor zreteľne označený ako 
monitorovaný. Monitorovaným priestorom sú na Základnej škole Ul. 17. novembra 
v Sabinove všetky chodby školy. 

2. Osobný údaj - osobnými údajmi sú v zmysle § 4 ods. 1 zákona NR SR č. 122/2013 
ochrane osobných údajov údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, 
pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na 
základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých 
charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, 
mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu. Osobný údaj je pomocou 
kamerového systému snímaný a zároveň v digitalizovanej podobe automaticky 
uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam fyzickej osoby, ktorá vstúpila do 
monitorovaného priestoru. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje aj 
videozáznam hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v 
monitorovanom priestore, záznam ktorého je možné využiť ako všeobecne 
použiteľný identifikátor dotknutej osoby. Osobný údaj je vyhotovený bez súhlasu 
dotknutej osoby. 

3. Prevádzkovateľ - prevádzkovateľom kamerového systému je Základná škola Ul. 17. 
novembra Sabinov 

4. Oprávnená osoba - zamestnanci určení riaditeľkou Základnej školy Ul. 17. novembra 
v Sabinove 

 

 

 

 



Čl. 3 
Rozsah povinností, oprávnení a činností jednotlivých oprávnených osôb 

pri obsluhe kamerového systému 
 

Povinnosti: 
1. oboznámiť sa s bezpečnostnou smernicou kamerového systému, 
2. oboznámiť sa s činnosťou, obsluhou a používaním kamerového systému, 
3. dodržiavať bezpečnostnú smernicu kamerového systému, 
4. zabezpečiť obsluhu kamerového systému len oprávnenými osobami, ktoré boli na 

obsluhu vyškolené a boli oboznámené s bezpečnostnou smernicou kamerového 
systému, čo potvrdili svojím podpisom v zápise, 

5. zamedziť vstup nepovolaným osobám k záznamom kamerového systému, 
6. zamedziť vstup nepovolaným osobám k monitorovaciemu zariadeniu, ku ktorému 

majú prístup iba príslušníci policajného zboru a oprávnená osoba - správca siete. 
7. pri používaní kamerového systému a osobných údajov získaných činnosťou 

kamerového systému dodržiavať ustanovenia zákona NR SR č. 122/2013 Z. z. o 
ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.  

 
Čl. 4 

Identifikácia jednotlivých snímacích zariadení (kamier) 
 

1. Umiestnenie kamerového systému: 
Prízemie školy: 10 kamier na chodbách 
I. poschodie: 7 kamier na chodbách 
II. poschodie: 7 kamier na chodbách 

2. Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú podľa § 10 od. 7 zákona č. 
428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov označené ako monitorované, viditeľným 
nápisom „Priestor monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom“, a to na 
viditeľnom mieste, aby fyzická osoba mala vedomosť o tejto skutočnosti ešte pred 
vstupom do monitorovaného priestoru bez ohľadu na to, či sa snímaný obraz alebo 
zvuk zaznamenáva na nosič informácií. Označenie monitorovaného priestoru sa 
nevyžaduje, ak tak ustanovuje osobitný zákon. 

3. Ovládacie a záznamové prvky kamerového systému sa nachádzajú v kancelárii 
zástupcu školy a sú neprístupné tretím stranám. 

 
Čl. 5 

Rozsah zodpovednosti oprávnených osôb pri ochrane osobných údajov 
 

1. Prevádzkovateľ systému je povinný vydať a schváliť bezpečnostnú smernicu 
kamerového systému. 

2. Sprostredkovateľ systému je povinný zabezpečiť: 
a) ochranu kamerového systému pred zneužitím záznamov, 
b) zabezpečiť používanie systému v zmysle schválenej bezpečnostnej smernice, 
c) preukázateľne poučiť oprávnené osoby o právach a povinnostiach ustanovených 
zákonom NR SR č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. 

3. Oprávnená osoba je povinná obsluhovať kamerový systém podľa schválenej 
bezpečnostnej smernice. 



 
Čl. 6 

Povinnosť mlčanlivosti 
 

1. Prevádzkovateľ, sprostredkovateľ a oprávnené osoby sú povinní zachovávať 
mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré získali pomocou kamerového systému. 

2. Povinnosť mlčanlivosti zaniká, ak je to potrebné na plnenie úloh orgánov činných 
v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a právnych veciach. V takomto 
prípade povinnosť mlčanlivosti zaniká len vo vzťahu k uvedeným orgánom. 
Oprávnená osoba získané osobné údaje nesmie využiť na iný účel ako je stanovený 
bezpečnostnou smernicou, nesmie ich poskytnúť, sprístupniť ďalšej osobe, zverejniť 
na webovom sídle alebo sociálnej sieti, a to ani v snahe „dolapiť" prípadného 
páchateľa trestného činu alebo priestupku. 

3. Povinnosť mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti prichádzajú 
do styku s osobnými údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť mlčanlivosti 
trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného 
pomeru. 

 
Čl. 7 

Likvidácia osobných údajov 
 

1. Likvidáciou osobných údajov sa rozumie automatické odstraňovanie digitalizovaných 
dát ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou 
ktorých sú aj osobné údaje bez zásahu oprávnenej osoby. 

2. Likvidácia osobných údajov získaných činnosťou kamerového systému je zabezpečená 
automaticky, programovanou činnosťou systému, po uplynutí doby 15 dní. 

 
Čl. 8 

Záverečné ustanovenie 
 

1. Za dodržiavanie Smernice o používaní informačného systému - kamerový systém 
zodpovedá Mgr. Peter Viktor, PhD. 

2. Smernica je uložená v zborovni školy a je prístupná všetkým zamestnancom školy.   
3. Táto Smernica o používaní informačného systému - kamerový systém nadobúda 

účinnosť dňom 1.9.2015. 
 

 

 

 

Mgr. Alena Mladá 

  riaditeľka školy  



Príloha č. 1 

 
 
 

POUČENIE 

 
…………………… …..…….…….….…, dátum narodenia: ……………., číslo OP: ………..………., bytom 

…………………………………..……, ako oprávnená osoba na používanie a nakladanie s kamerovým 

systémom ZŠ, Ul. 17. novembra 31 v Sabinove, svojim podpisom potvrdzujem oboznámenie 

sa s technickým zariadením kamerového systému a spôsobu nakladania s ním ako aj 

vykonanie poučenia a oboznámenia sa s ustanoveniami, právami a povinnosťami 

vyplývajúcich zo zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov pri používaní 

kamerového systému. 

 

V Sabinove, dňa ………………………… 

                                                                                   
                                                                                ………................................... 
                                                                                                 podpis 


