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1. ÚČEL  

 
Smernica upravuje pravidlá a podmienky používania bezpečnostného kamerového systému (ďalej len 
kamerový systém) pre všetkých zamestnancov Domova sociálnych služieb Pohorelská Maša (ďalej len 
DSS), vymedzuje základné pojmy súvisiace s používaním kamerového systému, vymedzuje účel 
a bezpečnostné pravidlá používania kamerového systému. 
 
Zamestnanec nerešpektovaním uvedených pravidiel poruší svoje povinnosti, čím dôjde k porušeniu 
pracovnej disciplíny a následne sa vyvodia opatrenia v zmysle Kolektívnej zmluvy. 
 
V prípade nelegálneho chovania sa zamestnanec vystavuje nebezpečenstvu trestného postihu a 
zamestnávateľ si vyhradzuje právo upozorniť na takéto chovanie príslušné orgány. Od zamestnancov 
sa pri zisťovaní možného zneužitia výpočtovej techniky očakáva spolupráca s administrátorom IT.  

 
 

  

2. SKRATKY A POJMY 

Použité skratky 

Pojem/Skratka Vysvetlenie 

OS Organizačná smernica 

GDPR 
General Data Protection Regulation  - Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady 
EÚ č. 2016/679 

ZO Zodpovedná osoba 

IT Informačné technológie 

IS Informačný systém 

OÚ Osobný údaj 

DO Dotknutá osoba 

DSS Domov sociálnych služieb 

 
Vymedzenie základných pojmov 

Kamerový systém 
kamerový monitorovací systém je technické zariadenie – zabezpečovací 
systém v určených lokalitách slúžiaci na monitorovanie vymedzeného 
priestoru. 

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. 

Priestor prístupný 
verejnosti 

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. 

Osobný údaj 

osobným údajom v prípade monitorovania verejných priestranstiev 
kamerovým systémom v tomto prípade 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, 
záznam ktorého je možné využívať ako všeobecne použiteľný identifikátor 
dotknutej osoby. Osobný údaj je vyhotovený bez súhlasu dotknutej osoby.  

Prevádzkovateľ 
kamerového 
systému 

 

prevádzkovateľom kamerového systému je spoločnosť Domov sociálnych 
služieb Pohorelská Maša. 
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Oprávnená osoba 

oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá je pred použitím kamerového 
systému poverená a poučená o právach a povinnostiach ustanovených 
v Nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ (GDPR) č. 2016/679, 
zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a Usmernením 
Európskeho výboru pre ochranu údajov č. 3/2019 o spracúvaní osobných 
údajov prostredníctvom kamerových zariadení, bola oboznámená 
s technickým zariadením a používaním kamerového systému v súlade 
s platnou legislatívou, zároveň oprávnená osoba svojim podpisom potvrdila 
vykonanie poverenia, poučenia a oboznámenia sa s vyššie uvedenými 
skutočnosťami. 

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. 

Osobné údaje 

sú údaje týkajúce sa identifikovanej fyzickej osoby alebo identifikovateľnej 
fyzickej osoby, ktorú možno identifikovať priamo alebo nepriamo, najmä na 
základe všeobecne použiteľného identifikátora, iného identifikátora, ako je 
napríklad meno, priezvisko, identifikačné číslo, lokalizačné údaje, alebo online 
identifikátor, alebo na základe jednej alebo viacerých charakteristík alebo 
znakov, ktoré tvoria jej fyzickú identitu, fyziologickú identitu, genetickú identitu, 
psychickú identitu, mentálnu identitu, ekonomickú identitu, kultúrnu identitu 
alebo sociálnu identitu. 

Zodpovedná 
osoba 

osoba určená prevádzkovateľom alebo sprostredkovateľom, ktorá plní úlohy 
podľa tohto zákona. 

Oprávnená osoba 
fyzická osoba, ktorá spracováva osobné údaje a je poverená 
prevádzkovateľom spracúvať tieto údaje v jeho mene. 

Dotknutá osoba dotknutou osobou každá fyzická osoba, ktorej osobné údaje sa spracúvajú. 

Úrad 

je orgánom štátnej správy s celoslovenskou pôsobnosťou, ktorý sa podieľa na 
ochrane základných práv fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a 
ktorý vykonáva dozor nad ochranou osobných údajov vrátane dozoru nad 
ochranou osobných údajov spracúvaných príslušnými orgánmi pri plnení úloh 
na účely trestného konania, ak nie je v § 81 ods. 7 a 8 ustanovené inak. Sídlom 
úradu je Bratislava. 

Osobitná kategória 
osobných údajov 

sú údaje, ktoré odhaľujú rasový pôvod alebo etnický pôvod, politické názory, 
náboženskú vieru, filozofické presvedčenie, členstvo v odborových 
organizáciách, genetické údaje, biometrické údaje, údaje týkajúce sa zdravia 
alebo údaje týkajúce sa sexuálneho života alebo sexuálnej orientácie fyzickej 
osoby.  

Spracúvanie 
osobných údajov 

spracovateľská operácia alebo súbor spracovateľských operácií s osobnými 
údajmi alebo so súbormi osobných údajov, najmä získavanie, 
zaznamenávanie, usporadúvanie, štruktúrovanie, uchovávanie, zmena, 
vyhľadávanie, prehliadanie, využívanie, poskytovanie prenosom, šírením 
alebo iným spôsobom, preskupovanie alebo kombinovanie, obmedzenie, 
vymazanie, bez ohľadu na to, či sa vykonáva automatizovanými prostriedkami 
alebo neautomatizovanými prostriedkami.  

Prevádzkovateľ 

každý, kto sám alebo spoločne s inými vymedzí účel a prostriedky spracúvania 
osobných údajov a spracúva osobné údaje vo vlastnom mene; prevádzkovateľ 
alebo konkrétne požiadavky na jeho určenie môžu byť ustanovené v 
osobitnom predpise alebo medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská 
republika viazaná, ak takýto predpis alebo táto zmluva ustanovuje účel a 
prostriedky spracúvania osobných údajov. 

Sprostredkovateľ každý, kto spracúva osobné údaje v mene prevádzkovateľa. 
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Tretia strana 
každý, kto nie je dotknutou osobou, prevádzkovateľ, sprostredkovateľ alebo 
inou fyzickou osobou, ktorá na základe poverenia prevádzkovateľa alebo 
sprostredkovateľa spracúva osobné údaje. 

Informačný systém 

akýkoľvek usporiadaný súbor osobných údajov, ktoré sú prístupné podľa 
určených kritérií, bez ohľadu na to, či ide o systém centralizovaný, 
decentralizovaný alebo distribuovaný na funkčnom základe alebo 
geografickom základe. 

 
 
  

3. POSTUP 

Čl. I 
Právny základ spracúvania osobných údajov 

 

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných 
práv dotknutej osoby. Prevádzkovateľ musí pre každý účel spracúvania osobných údajov disponovať 
primeraným právnym základom. Právnym základom sa rozumieme z pohľadu ochrany osobných údajov 
dôvod, ktorý umožňuje prevádzkovateľovi vykonávať jednotlivé spracovateľské operácie s osobnými 
údajmi dotknutých osôb.  

Podmienky, za ktorých je spracúvanie zákonné: 
a) súhlas dotknutej osoby so spracúvaním osobných údajov, 

b) spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo 
v rámci predzmluvných vzťahov, 

c) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, 

d) spracúvanie je nevyhnutné, aby sa ochránili životne dôležité záujmy dotknutej osoby alebo inej 
fyzickej osoby, 

e) spracúvanie je nevyhnutné na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone 
verenej moci, 

f) oprávnený záujem prevádzkovateľa alebo tretej strany. 

 

Právnym základom prevádzkovateľa na spracúvanie osobných údajov získaných kamerovým systémom 
je zákonná povinnosť prevádzkovateľa podľa zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách 
v súlade s § 10 Povinnosti poskytovateľa sociálnej služby pri ochrane života, zdravia 
a dôstojnosti prijímateľa sociálnej služby. Prevádzkovateľ v súvislosti s  § 10 ods. 3 zaviedol 
monitorovanie kamerovým systémom za účelom bezpečnosti a ochrany zdravia prijímateľa 
sociálnej služby v dočasnej sociálnej izolácii ,,Bezpodnetová miestnosť", v ktorej je potrebné 
zabezpečiť kontrolu dotknutej osoby v pravidelnom intervale (15 minút). Z uvedeného dôvodu nie je 
potrebné získavať súhlas dotknutých osôb. 

 
 

Čl. II 
Identifikácia jednotlivých snímacích zariadení (kamier) 

 
 

a) Monitorované priestory kamerovým systémom sú označené ako monitorované,  viditeľným nápisom 
„Priestor monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom“ alebo príslušným 
piktogramom. Na viditeľnom mieste je uvedená totožnosť správcu kamerového systému, 
kontaktné údaje vrátane údajov prípadnej zodpovednej osoby, informácie o spracúvaní, ktoré majú 
najväčší vplyv na dotknutú osobu (napr. doba uchovávania, monitorovanie naživo, zverejňovanie 
alebo prenášanie videozáznamu tretím stranám), účel(-y) monitorovania kamerou, práva 
dotknutých osôb a tiež odkaz na prístup k informáciám druhej vrstvy, ako je umiestnenie na recepcií, 
informačnom pulte, pokladni alebo odkaz na webovú stránku, kde prevádzkovateľ poskytuje 
dotknutým osobám všetky povinné informácie v súlade s čl. 13 GDPR a kde môže byť vznesená 
požiadavka, alebo sťažnosť dotknutej osoby. Podľa § 100 ods. 1 zákona môže byť začaté konanie 
na návrh dotknutej osoby. 

 
b) Umiestnenie kamerového systému je špecifikované v prílohe číslo 1. 
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Čl. III 
Oprávnené osoby 

 
 

a) Oprávnené osoby, ktoré majú právo prichádzať do kontaktu s kamerovým monitorovacím 
systémom a zoznamovať sa s údajmi zaznamenanými týmto systémom sú špecifikované v prílohe 
číslo 2.  

 

b) Obsluhu kamerového monitorovacieho systému sú oprávnené vykonávať len osoby 
špecifikované v prílohe číslo 3. 
 

c) Zamestnanci určení na obsluhu kamerového monitorovacieho systému, nesmú bez súhlasu 
priameho nadriadeného alebo jeho zástupcu  prehrávať  alebo nahrávať záznamy.  

 

d) Oprávnené osoby musia byť zodpovednou osobou preukázateľne poučené o právach 
a povinnostiach (príloha č. 4) a o povinnosti mlčanlivosti o osobných údajoch, s ktorými prídu do 
styku a ktoré spracúvajú. 

 

e) 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 monitorovacím 
systémom.  

 
Čl. IV 

Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu 
 
 

a) Priestor prístupný zamestnancom a dotknutým osobám možno podľa platnej legislatívy monitorovať 
pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, 
ochrany majetku, ochrany zdravia, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti. 
 

b) 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. 
 

c) Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú 
príslušníkovi Policajného zboru v čase výkonu služby, vykonávajúci objasňovanie, vyšetrovanie, 
preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný 
údaj týka v súlade s ustanoveniami zákona 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok). 

 
 

Čl. V 
Povinnosť mlčanlivosti 

 
 

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

 

b) 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. 

 
 

Čl. VI 
Likvidácia a ukladanie osobných údajov 

 
Z kamerového systému nie je vykonávaný záznam, ktorý by sa dal použiť na účely trestného konania 
alebo konania o priestupkoch. Kamerový systém funguje v režime ,,LIVEˮ  ako pomôcka zamestnancom 
DSS na zabezpečenie kontroly prijímateľa sociálnej služby pri umiestnení v miestnosti určenej na 
bezpečný pobyt ,,Bezpodnetová miestnosť". 
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Čl. VII 
Čas obsluhy 

 

Kamerový monitorovací systém je v činnosti nepretržite a slúži na monitorovanie prijímateľa sociálnej 
služby v prípade umiestnenia do miestnosti určenej na bezpečný pobyt ,,Bezpodnetová miestnosť", za 
účelom bezpečnosti a ochrany zdravia v 15-minútovom intervale.   
 

 

Čl. VIII 
Kontrola 

 

a) Kontrolu používania a bezpečnosti kamerového monitorovacieho systému – kamery a monitora, 
bude vykonávať riaditeľka DSS alebo ňou poverená osoba. V prípade zistenia nezhôd budú tieto 
nezhody konzultované a odstránené v spolupráci s externou spoločnosťou, ktorá ma na starosti 
správu kamerového systému DSS.   

 

b) Kontrola sa bude vykonávať minimálne raz za tri mesiace a z tejto kontroly sa vykoná zápis, ktorý 
bude obsahovať dátum kontroly, zistené nedostatky a dobu na ich odstránenie. Výsledky kontroly 
budú do 15 dní od jej vykonania predložené riaditeľke DSS. 

 
 
 

4. ODKAZY A POZNÁMKY 

 

Súvisiace normy a predpisy 

Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady EÚ č. 2016/679 (GDPR) 
Zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov  
Usmernením Európskeho výboru pre ochranu údajov č. 3/2019 o spracúvaní osobných údajov 
prostredníctvom kamerových zariadení 
Zákon č. 488/2008 Z.z. o sociálnych službách 

 
Interné súvisiace dokumenty 

Posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov  
Smernica č. 30 Zásady ochrany osobných údajov 
Smernica č. 31 Práva dotknutých osôb 
Smernica č. 32 Ochrana osobných údajov v oblasti ľudských zdrojov 
Smernica č. 33 Bezpečnostné opatrenia pre oblasť IT 
Smernica č. 34 Identifikácia, evidencia a nahlasovanie bezpečnostných incidentov 
 

Poznámky 

Tento dokument pre GDPR nadobúda účinnosť a platnosť 01. 11. 2021. 

 
 

5. ROZDEĽOVNÍK 

1 x riaditeľka 
1 x manažérka kvality,  
1x vedúca Sú 
1x vedúca Zú 
1 x zodpovedná osoba 
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6. PRÍLOHY 

Príloha č. 1 - Umiestnenie kamier 
Príloha č. 2 - Oprávnené osoby s právom prichádzať do kontaktu s kamerovým systémom 
Príloha č. 3 - Obsluha kamerového systému 
Príloha č. 4 - Poučenie oprávnenej osoby 
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