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Článok č. 1 
Predmet smernice 

Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania bezpečnostného kamerového 

systému (ďalej aj „kamerový systém“) v priestoroch Technickej univerzity vo Zvolene, 
vymedzuje základné pojmy súvisiace s používaním systému a vymedzuje účel 
bezpečnostných pravidiel použitia kamerového systému. 

Článok č. 2 
Vymedzenie základných pojmov 

1. Kamerový systém: je technické zariadenie – zabezpečovací systém v určených 
lokalitách slúžiaci na monitorovanie vymedzeného priestoru. Súčasťou kamerového 
systému univerzity sú aj kamery, ktoré slúžia v dochádzkovom informačnom systéme 
(ďalej len „DIS“) na záznam snímajúcej osoby. 

2. Monitorovaný priestor: je časť verejne prístupných priestranstiev v určených 
lokalitách, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia – 
automaticky alebo mechanicky ovládaných kamier, ktoré sú súčasťou kamerového 

systému. 

3. Priestor prístupný verejnosti: je 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. 

4. Osobný údaj: Osobným údajom v prípade monitorovania verejných priestranstiev 
kamerovým systémom je pomocou kamery 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 dopravného prostriedku, hnuteľného 
a nehnuteľného majetku, ktorý sa nachádza v monitorovanom priestore. Osobný údaj 
je vyhotovený bez súhlasu dotknutej osoby. 

5. Pevné médium (interné prenosové médium): je médium na záznam informácie 
prostredníctvom zariadenia výpočtovej techniky, ktorého pripojenie k zariadeniu a 
odpojenie od zariadenia vyžaduje technický zásah do tohto zariadenia. 

6. Prenosné médium (externé prenosové médium): je médium na záznam 
informácie prostredníctvom zariadenia výpočtovej techniky, ktorého pripojenie 
k zariadeniu a odpojenie od zariadenia nevyžaduje technický zásah do tohto zariadenia. 

7. Prevádzkovateľ kamerového systému:  Prevádzkovateľom kamerového systému 
je Technická univerzita vo Zvolene. 

8. Oprávnená osoba: Oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá je pred použitím 
kamerového systému poučená o právach a povinnostiach ustanovených Nariadením 
Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov (ďalej len „Nariadenie EÚ“) a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane 
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ochrane 
osobných údajov“), bola oboznámená s technickým zariadením a používaním 
kamerového systému alebo správca DIS. Zároveň oprávnená osoba svojim podpisom 
potvrdila vykonanie poučenia a oboznámenia sa s vyššie uvedenými skutočnosťami. 

9. 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 snímacích zariadení (kamier) 

1. Priestory a priestranstvá monitorované kamerovým systémom sú zreteľne označené 
ako monitorované (na viditeľnom mieste) nápisom v zmysle Nariadenia EÚ a zákona na 
ochranu osobných údajov: 

a) piktogramami kamery /textovým oznamom o monitorovaní, 

b) označením monitorovaného priestoru podľa čl. 13 GDPR, ktoré obsahuje 
informácie o Prevádzkovateľovi v minimálnom rozsahu názov prevádzkovateľa, 
právna forma, adresa a kontaktné údaje Prevádzkovateľa (e-mailová adresa). 

2. Kamery, ktoré sú súčasťou DIS, zaznamenávajú snímaný priestor len po aktivovaní 
snímača dochádzky čipovou kartou zamestnanca. 

3. Je zakázané monitorovanie priestorov, ktoré slúžia zamestnancom alebo študentom 
na oddych a odpočinok (napr. sociálne zariadenia, kuchynky, odpočivárne a pod.), izieb 
internátov, a to ani zvonku záberom kamery na budovu. 

Článok č. 4 
Oprávnené osoby 

1. Oprávnené osoby, ktoré majú právo prichádzať do kontaktu s kamerovým systémom 
a zoznamovať sa s údajmi zaznamenanými týmto systémom sú: 

a) Rektor, 

b) Kvestor, 

c) Vedúci Oddelenia investícií a prevádzky, 

d) Odborný zamestnanec - energetik, 

e) Odborný zamestnanec VšLP, 

f) Odborný zamestnanec CIT, 

g) Riaditeľ/ka prípadne vedúci zamestnanec pracoviska, kde je inštalovaný kamerový 
systém. 

2. Oprávnené osoby majú úplný prístup k spracúvaným osobným údajom na záznamoch 
z monitorovania verejne prístupného priestoru. 

3. Oprávnené osoby musia byť zodpovednou osobou preukázateľne poučené o právach 
a povinnostiach stanovených Nariadením EÚ a zákonom o ochrane osobných údajov 
a o povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch, ktoré spracúvajú alebo s ktorými prídu 
do styku. 

4. Obsluhu kamerového systému sú oprávnené vykonávať osoby v zamestnaneckom 
pomere - strážnik, resp. vrátnik Technickej univerzity vo Zvolene. 

5. V prípade, že obsluha kamerového systému nadobudne podozrenie z páchania 
trestného činu, je povinná pripraviť oznámenie o priestupku alebo trestnom čine a 
postúpiť ho príslušnému oddeleniu Mestskej polície alebo Policajného zboru SR. 

6. Zamestnanci určení na obsluhu kamerového systému preverujú pri výkone svojej práce 
označenie monitorovaného priestoru a informujú oprávnenú osobu, v prípade 
odstránenia alebo poškodenia označenia monitorovaného priestoru, že označenie je 
nečitateľné a je potrebné označenie nahradiť novým. 

7. Zamestnanci určení na obsluhu kamerového systému nesmú bez súhlasu priameho 
nadriadeného alebo jeho zástupcu prehrávať alebo nahrávať záznamy. 
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8. Poučené o mlčanlivosti musia byť aj iné fyzické osoby, ktoré v rámci svojej činnosti 
(napr. údržba a servis technických prostriedkov, upratovanie) prídu do kontaktu 
s kamerovým systémom. 

Článok č. 5 
Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu 

1. Priestor prístupný zamestnancom a návštevníkom možno monitorovať pomocou 
videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, 
ochrany majetku, odhaľovania kriminality alebo v prípade narušenia bezpečnosti. 
Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu práv a právom chránených 
záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany. 

2. Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality 
pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané 
kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní. 

3. Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje 
poskytujú príslušníkovi policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúcemu 
objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa 
kamerovým systémom získaný osobný údaj týka v súlade s ustanoveniami zákona 
č. 301/2005 Z. z. v znení neskorších predpisov (Trestný poriadok). Akékoľvek iné 
využitie (napr. sprístupnenie, poskytnutie, zverejnenie a pod.) takto vyhotoveného 
záznamu je posudzované ako spracúvanie osobných údajov v rozpore so zákonom. 

4. Oprávnené osoby musia zabezpečiť, aby kamerový záznam nebol poskytnutý ani 
sprístupnený iným subjektom ako orgánom činným v trestnom konaní v súlade 
s ustanovením čl. 15 ods. 4 GDPR. V súlade s týmto ustanovením nie je možné kópiu 
záznamu poskytnúť ani samotnej dotknutej osobe, pretože právo získať kópiu 
spracúvaných osobných údajov v súlade s čl. 15 GDPR nesmie mať nepriaznivé 
dôsledky na práva a slobody iných dotknutých osôb. Vzhľadom na to, oprávnené osoby 
majú povinnosť: 

a) poskytnúť dotknutej osobe na základe jej žiadosti informáciu o obmedzení jej práv, 

b) zabezpečiť poskytnutie osobných údajov na zázname orgánom činným v trestnom 
konaní na základe ich vyžiadania, 

5. Záznam je poskytnutý na základe písomnej žiadosti, ktorá obsahuje špecifikáciu 
záznamu, t. j. dátum, časové rozpätie a priestorové určenie. 

6. Oprávnená osoba zabezpečí skopírovanie relevantného záznamu alebo jeho relevantnej 
časti na prenosné médium, v prípade ak sa na kamerovom zázname takéto informácie 
nachádzajú. 

7. Samotné opomenutie prevádzkovateľa záznam postúpiť orgánom príslušným konať 
v rámci priestupkového alebo trestného konania neodôvodňuje jeho uchovanie v lehote 
dlhšej ako zákonom stanovených 15 dní. Iná situácia môže nastať, ak samotný orgán 
činný v trestnom konaní alebo príslušný administratívnoprávny orgán vydá 
prevádzkovateľovi pokyn na uchovanie záznamu v lehote dlhšej ako je zákonom 
stanovená, aby jeho likvidáciou nebol zmarený účel predmetného konania. 

Článok č. 6 
Povinnosť mlčanlivosti 

1. Prevádzkovateľ a oprávnené osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných 
údajoch, ktoré získali pomocou kamerového systému. Povinnosť mlčanlivosti zaniká, ak 
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je to potrebné na plnenie 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. 7 
Likvidácia a ukladanie osobných údajov 

1. Záznam vyhotovený kamerovým systémom 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. Fotografický záznam, vyhotovený DIS, bude archivovaný maximálne 40 dní. 
V stanovenej lehote slúži záznam na kontrolu plnenia povinností zamestnancov, 
vyplývajúcich z ustanovení Pracovného poriadku TUZVO až do dňa odoslania 
exportných údajov na spracovanie nároku na mzdu zamestnanca. 

3. Ukladaním osobných údajov sa rozumie kopírovanie digitalizovaných dát, súčasťou 
ktorých sú osobné údaje 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 
podľa požiadaviek orgánov činných v trestnom konaní. 

Článok č. 8 
Záverečné ustanovenia 

1. Organizačná smernica o používaní kamerového systému na TU vo Zvolene č. 4/2019 
má celouniverzitnú pôsobnosť. 

2. Organizačná smernica o používaní kamerového systému na TU vo Zvolene č. 4/2019 
bola prerokovaná a schválená na zasadnutí vedenia TU vo Zvolene dňa 12.09.2019. 

3. Nadobudnutím účinnosti tejto Organizačnej smernice o používaní kamerového systému 
na TU vo Zvolene sa ruší doterajšia Organizačná smernica o používaní kamerového 
systému na TU vo Zvolene č. 1/2016, ktorá bola schválená na zasadnutí vedenia TU 
vo Zvolene dňa 25.01.2016. 

4. Táto Organizačná smernica o používaní kamerového systému na TU vo Zvolene 
č. 4/2019 nadobúda platnosť dňom podpisu rektorom TU vo Zvolene a účinnosť                          
od 01.10.2019. 

 
Vo Zvolene, 12.09.2019 
 
 
 
 ______________________________________ 
 Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Kropil, PhD. 
 rektor 


