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Článok 1 

Účel 

Účelom smernice je prevádzkovateľom definovaná úprava niektorých práv a povinnosti vybraných 

zamestnancov  - poverených osôb ako aj niektorých zmluvných partnerov v oblasti ochrany 

informačných aktív – hlavne spracúvaných osobných a iných citlivých údajov v kamerovom 

informačnom systéme (ďalej len „kamerový IS“). Smernica upravuje pravidlá a podmienky 

používania kamerového IS , hlavne podmienky snímania, prenosu, ukladania, spracúvania, 

uchovávania, sprístupňovania a poskytovania obrazových a zvukových záznamov 

obsahujúcich osobné údaje fyzických osôb a zároveň  vymedzuje: 

 

 základné pojmy a skutočnosti súvisiace s používaním kamerového IS, 

 identifikácia prevádzkovateľa, dodávateľa, sprostredkovateľa, 

 identifikáciu záznamového zariadenia (ukladanie) a miesta jeho uloženia v chránenom  

priestore kamerového IS, 

 identifikáciu snímacích zariadení v monitorovaných priestoroch, 

 identifikáciu monitorovaných priestorov. 

 

Bezpečnostná smernica sa vo všeobecnosti riadi Bezpečnostnými opatreniami v Dokumentácií 

bezpečnostných opatrení prevádzkovateľa a Bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa, 

hlavne pri vedení záznamov o spracovateľských činnostiach, oboznamovaní, poverovaní 

a oprávňovaní osôb k vykonávaniu spracovateľských činností v kamerovom IS, ako aj pri 

predchádzaní bezpečnostným incidentom, alebo ich prípadnom nahlasovaní a riešení. 

 

 

 

Článok 2 

Základné pojmy a skutočnosti 
Kamerový IS - je technické zariadenie, ktoré pozostáva zo vzájomne prepojených snímacích 

zariadení (kamier) nainštalovaných v monitorovaných priestoroch  a záznamového zariadenia  

nainštalovaného v chránenom priestore kamerového IS prevádzkovateľa. 

 

Monitorovaný priestor  - je verejný, alebo verejne prístupný priestor, ktorý je celku, alebo aj 

len čiastočne systematicky monitorovaný.   

Osobné údaje – sú akékoľvek informácie týkajúce sa identifikovanej alebo identifikovateľnej 

fyzickej osoby (ďalej len „dotknutá osoba“); identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno 

identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné 

číslo, lokalizačné údaje, online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú 

špecifické pre fyzickú, fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu 

identitu tejto fyzickej osoby. 

Pre účel spracúvania osobných údajov v kamerovom IS sú osobnými údajmi obrazové materiály 

snímané kamerami v monitorovaných priestoroch, do ktorých vstúpili fyzické osoby definované  

ako dotknuté osoby. Tieto obrazové materiály  plnia funkciu všeobecne použiteľného identifikátora 

dotknutých osôb, ktorý je získavaný bez súhlasu dotknutých osôb. Tieto obrazové materiály sú 

ďalej v digitálnej podobe automaticky zaznamenávané a uchovávané v záznamovom zariadení. 

 

Dotknutá osoba – je identifikovaná alebo identifikovateľná fyzická osoba, ktorej sa osobné údaje 

týkajú. Identifikovateľná fyzická osoba je osoba, ktorú možno identifikovať priamo alebo 



nepriamo, najmä odkazom na identifikátor, ako je meno, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, 

online identifikátor, alebo odkazom na jeden či viaceré prvky, ktoré sú špecifické pre fyzickú,  

fyziologickú, genetickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu tejto fyzickej 

osoby. V prípade kamerového IS môže byť dotknutá osoba identifikovaná, alebo identifikovateľná 

na základe obsahu snímaného, zaznamenávaného a uchovávaného obrazového materiálu. 

 

Poverená oprávnená osoba -  je fyzická osoba, ktorá používa kamerový IS na základe 

poverenia prevádzkovateľom. V poverení je táto osoba oboznámená s technickými 

a organizačnými bezpečnostnými opatreniami prevádzkovateľa na ochranu osobných údajov, 

Smernicou Bezpečnostnej politiky prevádzkovateľa ako aj touto smernicou a zároveň 

oboznámená  s príslušnými právnymi normami v oblasti ochrany osobných údajov:  

 GDPR - Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679, 

 Zákon č.18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov 

Archivácia osobných údajov – interná, externá 

internou archiváciou osobných údajov je zaznamenávanie a uchovávanie  kamerami 

nasnímaných digitalizovaných dát v záznamovom zariadení pri uplatnení zásady minimalizácie 

uchovávania, zásady integrity a dôvernosti a zásady zodpovednosti pri spracúvaní. Maximálna 

doba uchovávania nie je v súčasnosti legislatívne striktne stanovená, avšak pre potreby 

prípadného vymedzenia a samostatného externého archivovania záujmových obrazových 

materiálov prevádzkovateľ stanovil maximálnu dobu uchovávania 7 dní. 

Obrazový materiál starší ako 7 dní záznamové zariadenie automaticky prepisuje iným obsahom 

tak, aby prepísaný (zmazaný) obrazový materiál už nebol použiteľný.    

externou archiváciou osobných údajov je kopírovanie digitalizovaných dát, súčasťou ktorých 

sú osobné údaje zo záznamového zariadenia na iný externý pamäťový nosič údajov (USB 

pamäť, CD, DVD, externý pevný disk a pod.), pričom externe archivovať je povolené iba ten 

záujmový obrazový materiál s osobnými údajmi u ktorých je dôvodný predpoklad, že budú 

použité ako dôkazy v priestupkovom, správnom, prípadne trestnom konaní, teda ten ktorý by 

mohol napomôcť k odhaleniu nezákonného konania v monitorovanom priestore, resp. 

napomôcť chrániť verejný poriadok a majetok, alebo napomôcť stotožniť fyzické osoby pre 

potrebu orgánov činných v trestnom konaní. 

Externý pamäťový nosič s archivovanými údajmi musí byť označený: 

 názvom prevádzkovateľa, 

 registratúrnou alebo spisovou značkou udalosti alebo konania, ktoré má obrazový materiál  

archivovaný na externom nosiči dokazovať, 

 menom, priezviskom a funkciou poverenej oprávnenej osoby, ktorá archiváciu vykonala. 

Vykonanie externej archivácie osobného údaja na externom nosiči musí byť zapísané v 

protokole archivovaných záznamov kamerového systému v nasledovnom rozsahu: 

 registratúrna značka konania, 

 právna kvalifikácia skutku 

 dátum a čas archivácie, 



 poverená oprávnená osoba, ktorá archiváciu vykonala, 

 dátum, doba trvania časového rozsahu archivovaného záujmového obrazového materiálu 

(záznamu), 

 identifikácia monitorovaného priestoru a snímacieho zariadenia (kamery),  odkiaľ 

archivovaný záznam pochádza, 

 identifikácia oprávneného prijímateľa, ktorému bol predmet externej archivácie 

sprístupnený, alebo poskytnutý (osoba konajúca v priestupkovom konaní, orgány činné 

v trestnom konaní, a pod.) 

Účelom kamerového snímania je: monitorovať priestory prístupné verejnosti na účely ochrany 

vereného poriadku, bezpečnosti, ochrany majetku a zdravia. Snímaný záujmový priestor je riadne 

označený ako priestor monitorovaný kamerami. 

Účelom kamerového snímania v žiadnom prípade nie je: zachytávanie a zaznamenávanie 

obrazového obsahu o konkrétnej fyzickej osobe, dbajúc na zachovanie jej súkromia a integrity 

osobnosti.   

 

Článok 3 

                                                Identifikácie 

Prevádzkovateľ: 

Obec Kocurany,  Kocurany 105, 972 02 Kocurany 

IČO: 00648868 

Účel:  Ochrana verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovanie kriminality, ochrana majetku 

alebo zdravia osôb nachádzajúcich sa v monitorovaných priestoroch. 

Právny základ: Plnenie úloh realizovaných vo verejnom záujme podľa č.6, ods.1. písm. e) 

Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 2016/679 (GDPR) - spracúvanie je 

nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci 

zverenej prevádzkovateľovi. 

Ostatné údaje sú zaznamenané v „Záznamoch o spracovateľských činnostiach 

prevádzkovateľa“ v príslušnej časti pre kamerový IS. 

Identifikácia záznamového zariadenia:   

Osobné údaje sú spracovávané v IS, ktorého softwarové komponenty sú nainštalované v 

záznamovom zariadení, ktoré sa nachádza v mieste prevádzkovateľa, má možnosť ovládania 

diaľkovým ovládačom a USB myšou. Záznamové zariadenie má USB a LAN rozhranie pre 

účel vytvárania kópie spracovávaného obrazového obsahu. Záznamové zariadenie je s 

kamerami prepojené optickými káblami a klasickými káblami, majú vlastnú IP adresu, 

prostredníctvom routera sú oddelené od LAN, čím vytvára uzavretý kamerový okruh. 

Identifikácia snímacích zariadení (kamier) v monitorovaných priestoroch: 

Kamery pripojené k záznamovému zariadeniu sú : 

-  statické –      bez možnosti diaľkového ovládania uhlu snímania , a možnosti približovania,  

                          resp. zaostrovania 



-  dynamické –     s možnosťou diaľkového ovládania uhlu snímania , a možnosti približovania,  

                      resp. zaostrovania 

 

Monitorované priestory: 

Prevádzkovateľom  sú v súčasnosti kamerovým IS monitorované záujmové priestory (lokality): 

 

Monitorovací priestor č.1 – Obecný úrad a Kultúrny dom: 

K1 / statická – Pred obecným úradom 

K2 / statická -  Námestie obce 

 

Monitorovací priestor č.2 – Športový areál: 

K3 / statická -  Vstup do areálu 

K5 / statická -  Pod prístreškom 

K8 / statická – Ihrisko 

 

Monitorovací priestor č.3 – Dom smútku a cintorín: 

K4 / statická -  Cintorín 

K6 / statická -  Dom smútku 

K9 / statická – Vstup na cintorín 

 

Monitorovací priestor č.4 – Bytovky Nižovec: 

K10 / statická – Vstup do obce 

K11 / statická -  Parkovisko, smetné nádoby 

 

Monitorovací priestor č.5 – Materská škola: 

K7 / statická -  Pohľad na škôlku 

K12 / statická -  Vstup do škôlky 

K13 / statická – Zadná garáž 

K14 / statická -  Vstup do múzea 

K15 / statická – Príjazdová cesta 

K16 / statická -  (rezerva) 

  

Fyzické rozmiestnenie kamier a nimi monitorovaných priestorov je zobrazené v náčrtoch 

kamerového systému, ktoré sú samostatným dokumentom. 

Popis a nastavenia: 

Záznamové  zariadenie je umiestnené v uzamykateľnej miestnosti v budove prevádzkovateľa 

a spolu s pripojenými rozmiestnenými kamerami vytvára uzavretý  kamerový okruh chránený 

prístupovým heslom, ktorý je oddelený od LAN prostredníctvom routeru. Záznamové 

zariadenie zároveň slúži na administráciu záujmového obrazového obsahu, (videa), ktorý sa 

rovnako preberá pomocou heslom zabezpečeného prístupu. Tento obrazový obsah distribuuje 

ďalej formou uloženia na pamäťové médium cestou USB a LAN výstupu. Pracovisko 

kamerového okruhu je nepretržitou prevádzkou, so zamedzením neodôvodneného prístupu. 

Oprávnené osoby pristupujú na toto pracovisko iba pre získanie záujmových obrazových 

materiálov za účelom ich ďalšieho zákonného použitia. (hlavne postúpenia obci, štátnej polícií, 

prokuratúre a pod.). 



Článok 4 

Poskytovanie osobných údajov 
osobné údaje získané a uchovávané kamerovým systémom sa poskytujú iba oprávneným 

prijímateľom, (osoba konajúca v priestupkovom konaní, orgány činné v trestnom konaní, 

a pod.), ktorí sú vymedzení zákonom, 

osobné údaje získané a uchovávané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám, na 

poskytovanie sa nevzťahujú ustanovenia zákona č. 211/2000 Z .z. o slobodnom prístupe k 

informáciám v znení neskorších predpisov. 

 

Článok 5 

Prijaté bezpečnostné opatrenia 

Prevádzkovateľ sa riadi bezpečnostnými opatreniami v zmysle Dokumentácie 

bezpečnostných opatrení na ochranu osobných údajov, ktoré prijal a v súlade 

s Bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa. Špecificky vo vzťahu ku kamerovému IS prijal 

tiež nasledovné bezpečnostné opatrenia:  

 objekt je zabezpečený pred neoprávneným vstupom pomocou uzamykateľných 

vchodových dverí, záznamové zariadenie spolu s monitorom je ochránené a umiestnené 

v samostatnej miestnosti, ktorá je za uzamykateľnými dverami, a prístupná len 

poverenej oprávnenej osobe, 

 poverením oprávnenej osoby a zamedzeným prístupom do miestnosti kde sa nachádza 

záznamové zariadenie je zamedzený akýkoľvek, aj náhodný prístup tretej osoby do 

chráneného priestoru kamerového IS, 

 ochrana pred neoprávneným vstupom do samotného softvérového vybavenia je 

zabezpečená autorizovaným prístupom prideleným len poverenej oprávnenej osobe pri 

odovzdaní diela, ktorá je teda presne identifikovaná na základe samotného oprávnenia 

k prístupu (pretože je len jedna poverená oprávnená osoba), 

 systém je nastavený len na lokálne zaznamenávanie (nevyužíva sa cloud), 

 interná archivácia (zálohovanie) je sa vykonáva na pevný disk záznamového zariadenia 

a po nastavenej maximálnej dobe uchovávania sú osobné údaje automaticky 

prepisované, teda likvidované z hľadiska ich možného ďalšieho využitia. likvidácia 

osobných údajov je nastavená softvérovo, čo tvorí ďalší atribút ochrany, pretože do 

tohto procesu nevstupuje žiadna osoba. 

  

 
Článok 6 

Povinnosť mlčanlivosti 
 prevádzkovateľ a oprávnené osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných 

údajoch, ktoré získali pomocou kamerového IS. 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 v tejto 

smernici, nesmie ich poskytnúť, zverejniť a ani sprístupniť ďalšej osobe. Povinnosť 



mlčanlivosti platí aj pre iné osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (údržby, opravy a servisu) 

pochádzajú do styku s osobnými údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť 

mlčanlivosti trvá aj po zániku funkcie oprávnenej osoby alebo po skončení jej pracovného 

pomeru. 

 

Článok 7 
Záverečné ustanovenie 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa ............................. 

Obec Kocurany  dňa .......................................... 

Ing. Vojtech Čičmanec                                                  

(štatutár prevádzkovateľa)                                     podpis:          .................................................    


