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Článok č. 1 

 

Predmet smernice 

 

Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania bezpečnostného kamerového 

monitorovacieho systému (ďalej aj „kamerový systém“) v pavilóne S, vymedzuje základné pojmy 

súvisiace s používaním systému a vymedzuje účel bezpečnostných pravidiel použitia kamerového 

systému, v zmysle zákona č.18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov a ustanovenia čl.28 Nariadenia EP a rady EÚ 2016/679 z 27 apríla 2016. 

 

 

Článok č. 2 

 

Vymedzenie základných pojmov 

 

1. Kamerový monitorovací systém: kamerový monitorovací systém je súčasťou 

zabezpečovacieho systému Fakulty ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre v pavilóne S. Ide 

o niekoľko technických zariadení, najmä kamier, NVR (sieťový videorekordér pre záznam 

videa z kamier),  prípadne switch (prepínač alebo sieťový prepínač je aktívny prvok 

počítačovej siete, ktorý spája jej jednotlivé časti, v prípade kamerového monitorovacieho 

systému sú do neho pripojené kamery a NVR). 

Záznam obrazu sa robí z dôvodu zabezpečenia ochrany majetku a dodržiavania poriadku na 

akademickej pôde.  

2. Monitorovaný priestor: ide o priestranstvá v budove S pavilónu, v našom prípade o chodby, 

posluchárne, cvičebne a archív, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho 

zariadenia – kamier, ktoré sú súčasťou kamerového systému. 

3. Osobný údaj: v zmysle Smernice č. 1/2019 osobným údajom v prípade monitorovania 

priestorov v pavilóne S je pomocou kamery kamerového systému snímaný a zároveň 

v digitalizovanej podobe automaticky uchovávaný dynamický alebo statický videozáznam 

fyzickej osoby, ktorá vstúpila do monitorovaného priestoru, resp. sa nachádza 

v monitorovanom priestore. Za osobný údaj sa v tomto prípade považuje aj videozáznam 

hnuteľného a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore, záznam 

ktorého je možné využívať ako všeobecne použiteľný identifikátor dotknutej osoby. Osobný 

údaj v týchto prípadoch je vyhotovený bez súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba však musí 

byť oboznámená s tým, že priestory, v ktorých sa pohybuje sú monitorované.  

4. Prevádzkovateľ kamerového systému: prevádzkovateľom kamerového systému je Fakulta 

ekonomiky a manažmentu SPU v Nitre. 

5. Oprávnená osoba: oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá je pred použitím kamerového 

systému poučená o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č.18/2018 Z. z. o ochrane 

osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, bola 

oboznámená s technickým zariadením a používaním kamerového systému v súlade so 

zákonom o ochrane osobných údajov. Zároveň oprávnená osoba svojim podpisom potvrdila 

vykonanie poučenia a oboznámenia sa s vyššie uvedenými skutočnosťami. 

6. Likvidácia osobných údajov: 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. 
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Článok č. 3 

Identifikácia jednotlivých kamier (snímacích zariadení) 

 

1. Rozmiestnenie kamier kamerového systému: 

Všetky kamery sú viditeľne umiestnené na všetkých podlažiach v nasledovných priestoroch: 

 Chodby v pavilóne S – na chodbách (ide o otvorené chodby, nie chodby na 

uzatvorených pracoviskách s výnimkou Dekanátu) je umiestnených 15 ks kamier. 

 Posluchárne v pavilóne S – spolu 8 ks kamier (S-01- 3 ks kamier, S -2 ks, AS-31 - 2 

ks, AS-36 - 1 ks). 

 Cvičebne v pavilóne S – v každej cvičebni sa nachádza 1 kamera, spolu je 

v cvičebniach 16 ks kamier. 

Rozmiestnenie kamier je uvedené v prílohe tejto smernice (príloha je neverejná). 

 

 

Článok č. 4 

Označenie monitorovacieho priestoru 

 

1. Priestranstvá snímané kamerovým systémom sú označené ako monitorované viditeľným 

nápisom „Priestor je monitorovaný kamerovým systémom“ na každých dverách, ktorými 

je možný vstup do budovy. 

 

 

Článok č. 5 

Oprávnené osoby 

1. Oprávnené osoby, ktoré majú právo prichádzať do kontaktu s kamerovým systémom 

a zoznamovať sa s údajmi zaznamenanými týmto systémom sú: dekan fakulty, poverení 

zamestnanci Centra informačných technológií, informátori a ďalší dekanom poverení 

pracovníci FEM SPU v Nitre.  

2. Oprávnené osoby musia byť preukázateľne poučené o právach a povinnostiach stanovených 

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

v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon NR SR č. 122/2013 Z. z.“) a o povinnosti 

mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídu do styku a ktoré spracúvajú. 

3. Oprávnené osoby obsluhy kamerového systému (administrátor, operátori systému) nesmú 

prehrávať záznamy bez súčinnosti s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo v prípade 

podozrenia na menšie priestupky bez súhlasu dekana fakulty alebo jeho štatutárneho zástupcu. 

To isté platí i pri nahrávaní aktuálnych záznamov. 

4. Poučené o mlčanlivosti musia byť aj iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti (napr. 

údržba a servis technických prostriedkov alebo softvéru, upratovanie) prídu do kontaktu 

s kamerovým systémom v miestnostiach umiestnenia NVR alebo zariadení s prístupom 

k zobrazeniu alebo záznamom. 

 

 

Článok č. 6 

Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu 

 

1. Spracovanie osobných údajov je nevyhnutné v zmysle čl. 2 bodu 1 na ochranu práv a právom 

chránených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. 

2. Poskytovanie osobných údajov z kamerového systému je možné vykonať oprávnenou osobou 

príslušníkovi policajného zboru v čase výkonu služby v prípade porušenia práv a právom 

chránených záujmov prevádzkovateľa. 
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3. Záznam je poskytnutý na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu záznamu, t. j. 

dátum, časové rozpätie, priestorové určenie. 

 

 

Článok č. 7 

Povinnosť mlčanlivosti 

 

1. Prevádzkovateľ a oprávnené osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, 

ktoré získali pomocou kamerového systému. Povinnosť mlčanlivosti zaniká,  v prípade plnenia 

úloh orgánov činných v trestnom konaní, správnom a priestupkovom konaní a v iných 

právnych veciach. V takomto prípade povinnosť mlčanlivosti zaniká len vo vzťahu 

k uvedeným orgánom. 

2. 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 servis) 

prichádzajú do styku s osobnými údajmi získanými kamerovým systémom. Povinnosť 

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

pomeru. 

 

 

Článok č. 8 

Likvidácia a ukladanie osobných údajov 

 

1. Záznam vyhotovený kamerovým systém sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou 

systému v lehote do 15 dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol vyhotovený, ak nie je 

dôvodný predpoklad, že bude použitý ako dôkaz v priestupkovom, správnom alebo trestnom 

konaní. 

2. Ukladaním osobných údajov sa rozumie kopírovanie digitalizovaných dát z interného 

záznamového média na externé záznamové médium. Osobné údaje získané z kamerového 

systému, u ktorých je dôvodný predpoklad, že budú použité ako dôkazy v priestupkovom, 

správnom, prípadne trestnom konaní, sa v digitalizovanej podobe ukladajú na externom médiu 

– nosiči. 

 

 

Článok č. 9 

Záverečné ustanovenia 

 

1. Táto smernica nadobúda platnosť dňom podpisu. 

 

 

V Nitre, dňa 4. 2. 2019 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

prof. Dr. Ing. Elena Horská, dekanka FEM SPU v Nitre 

https://is.uniag.sk/lide/clovek.pl?id=1618

