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Základná škola s materskou školou Žbince 145 

 

SMERNICA 7/2016 

 
o používaní kamerového systému v Základnej škole s materskou školou Žbince 145 

 

 

Čl. 1 

Predmet smernice 

     Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania kamerového systému, vymedzuje 

základné pojmy súvisiace s používaním kamerového systému, stanovuje podmienky poskytovania 

osobných údajov z kamerových záznamov, stanovuje podmienky a lehotu na likvidáciu osobných 

údajov. 

 

 

Čl. 2 

Vymedzenie základných pojmov 

- kamerový systém: je technické zariadenie – zabezpečovací systém s kamerami umiestnenými 

v určených miestach budovy ZŠ s MŠ Žbince 145 

- monitorovaný priestor: je časť verejne prístupných priestranstiev v určených priestoroch ZŠ 

s MŠ Žbince 145, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia – automaticky 

ovládaných kamier, ktoré sú súčasťou kamerového systému. 

- priestory bežne prístupné verejnosti  -  priestory, v ktorých sa pohybujú okrem žiakov 

a zamestnancov školy aj návštevy, rodičia, externí dodávatelia,  -  tieto priestory sú monitorované. 

- priestory, do ktorých nie je bežne povolený vstup iným osobám: riaditeľňa, zborovňa, toalety 

– žiacke aj učiteľské – tieto priestory nie sú monitorované 

- osobný údaj: osobným údajom v prípade monitorovania priestorov bežne prístupných 

verejnosti 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 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, okrem 

žiakov a zamestnancov školy (Čl.5). 

- prevádzkovateľ kamerového systému: prevádzkovateľom kamerového systému je Základná 

škola s materskou školou Žbince 145, zastúpená riaditeľkou školy. 

- oprávnená osoba: oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá je pred použitím kamerového 

systému poučená o právach a povinnostiach ustanovených  Zákonom o ochrane osobných údajov 

v znení zákonov: č.602/2003 Z.z., č. 576/2004 Z.z., a č. 90/2005 Z.z., §10, ods.7-8 č. , 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 (viď Príloha č. 1 - Poučenie). 

- dotknuté osoby vo vzťahu k ZŠ s MŠ Žbince: zamestnanci školy, žiaci školy, rodičia, návštevy, 

externí dodávatelia, starosta obce, poslanci obecného zastupiteľstva, zamestnanci obecného 

úradu (administratívni pracovníci). 

 

 

 

 

  



 

Čl. 3 

Označenie  dôvodov na zavedenie kamerového systému 

 

 

BEZPEČNOSŤ A OCHRANA ZDRAVIA ŽIAKOV A UČITEĽOV 

 Úmyselné klamania a nepravdivé zavádzajúce svedectvá žiakov pri objasňovaní priestupkov 

a porušovaní školského poriadku: počas prestávok - bitky v triedach, bitky medzi 

nerovesníkmi-šikanovanie, vybavovanie si účtov z rodinného prostredia v škole-súrodenci, 

príbuzní a ich protivníci na školskom dvore 

 Fajčenie žiakov a rodičov v školských priestoroch 

 Inzultácia učiteľov pri zabezpečovaní  izolácie žiakov 

 Obviňovanie učiteľov z fyzického napadnutia (pri zlých známkach, u rozmaznaných žiakov, 

pri šikanovaní učiteľov) 

 Výtržníctva žiakov a ich  rodičov v škole  riešené aj políciou 

 

 

Čl. 4 

Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu 

 

1.) Priestory bežne prístupné verejnosti možno podľa zákona č.602/2003 Z.z., č. 576/2004 Z.z., 

a č. 90/2005 Z.z., monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely 

zabezpečovania bezpečnosti a ochrany zdravia žiakov (povinnosť školy vyplýva zo školského 

zákona), zamestnancov či ochrany majetku. 

2.) Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytujú tretím osobám, nevzťahujú sa 

na ne ustanovenia zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení 

neskorších predpisov. 

3.) Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality v škole, 

na ochranu bezpečnosti a zdravia žiakov a zamestnancov školy, pri vykonaní dôkazov 

v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané 

ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní. 

4.) 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; vo veciach poškodzovania majetku školy, resp. obce sa osobné údaje 

poskytujú starostovi obce, resp. ním poverenej osobe;  vo veciach riešenia delikventného 

správania sa žiakov sa osobné údaje poskytujú aj príslušne kompetentnému zamestnancovi Úradu 

práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 

Čl. 5 

Súhlas dotknutých osôb –žiakov a zamestnancov školy 

 

1) pred zavedením kamerového systému: 

- Na  ZRPŠ 22.6.2016 rodičia na triednych aktívoch boli oboznámení s návrhom zriaďovateľa 

školy  a vedenia školy na zavedenie kamerového systému, prezentovaný príslušnými triednymi 

učiteľmi, (dôvody sú uvedené vyššie). 

- Zamestnanci ZŠ s MŠ Žbince podpísali súhlas so spracovaním osobných údajov 

a kamerových záznamov, ktorý je založený v osobnom spise každého zamestnanca, taktiež prípadní  

noví zamestnanci budú oboznámení s monitorovaním školy a podpíšu súhlas súčasne s 

uzatvorením pracovnej zmluvy   

 

 



1) Po zavedení kamerového systému 

- v rámci plnenia práv a povinností uložených školskými a  vnútornými školskými predpismi 

oprávnená osoba manipuluje s osobnými údajmi, pričom dbá na dodržiavanie zásady primeranosti 

ich použitia, na práva dotknutých osôb, na zabezpečenie ich ochranu pred zneužitím, neoprávneným 

prístupom, stratou, zmenou a iným neoprávneným spracovaním.  

1) Priestory snímané kamerovým systémom sú podľa zákona  č.602/2003 Z.z., č. 576/2004 Z.z., 

a č. 90/2005 Z.z., §10, ods.7-8 č. Z.z. o ochrane osobných údajov označené ako monitorované,  

viditeľným nápisom „Priestor monitorovaný kamerovým systémom“. 

2) Monitor na sledovanie ako aj zariadenie na záznam a úschovu dát je uložený v riaditeľni školy.  

Prístup a heslo k ovládaniu zariadenia majú: 

 

                                                       Mgr. Mária Ivanová, riaditeľka školy 

                                             a        PaedDr,Marian Hamadej  zástup.riad.školy. 

 

Čl. 5 

Likvidácia osobných údajov 

 

1. Osobné údaje sa likvidujú automatickým odstraňovaním digitalizovaných dát ukladaných 

kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, súčasťou ktorých sú aj osobné údaje bez 

zásahu oprávnenej osoby. Likvidácia osobných údajov získaných činnosťou kamerového systému 

je zabezpečená automaticky, programovanou činnosťou systému. 

2. Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely trestného konania alebo konania o priestupkoch, 

záznam sa automaticky zlikviduje, programovou činnosťou systému podľa      § 13 ods. 7 

citovaného zákona  v lehote siedmich dní odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam 

vyhotovený. 

3. V prípade potreby zaznamenať osobný údaj na externom záznamovom médiu, lehota na 

uchovanie osobných údajov je: 

– u žiakov do konca školskej dochádzky, 

– u zamestnancov do skončenia pracovného pomeru v organizácii. 

4. Externé záznamové médium (USB) s osobnými údajmi v prípade potreby bude uschovaný 

v kovovej uzamykateľnej skrini u riaditeľky školy. 

 

Čl. 6 

Povinnosť mlčanlivosti 

 

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

ktoré získali pomocou školského 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. 

2.) Oprávnená osoba získané osobné údaje nesmie využiť na iný účel ako je stanovený v tejto 

smernici. 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. 7 

Záverečné ustanovenie 

 

Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 5.9.2016 

V Žbinciach,   dňa 5.9.2016 

 



Príloha č. 1a 

POUČENIE 

 

 

Mgr. Mária Ivanová,    dátum narodenia: 4.8.1955,    číslo OP: EA174517 

 bytom Hatalov 218 ako oprávnená osoba na používanie a nakladanie s kamerovým systémom 

Základnej školy s materskou školou Žbince 145, svojim podpisom potvrdzujem oboznámenia 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 zákonov 

č.602/2003 Z.z., č. 576/2004 Z.z., a č. 90/2005 Z.z., O ochrane osobných údajov  pri používaní 

kamerového systému. 

 

 

V Žbinciach, dňa 5.9.2016. 

 

 

 

                                                                               ................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Príloha č. 1b 

POUČENIE 

 

 

PaedDr. Marian Hamadej,     dátum narodenia 27.9.1959   číslo OP: EC324286  

bytom Eda Urxa 5, Michalovce,   ako oprávnená osoba na používanie a nakladanie s kamerovým 

systémom Základnej školy s materskou školou Žbince 145, svojim podpisom potvrdzujem 

oboznámenia 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 zákonov č.602/2003 Z.z., č. 576/2004 Z.z., a č. 90/2005 Z.z., O ochrane osobných údajov  pri 

používaní kamerového systému. 

 

 

V Žbinciach, dňa 5.9.2016 

 

 

                                                                               ................................................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Príloha č.2 

 Súhlas so spracovaním osobných údajov a kamerových záznamov 

 

     V zmysle zákonov č.602/2003 Z.z., č. 576/2004 Z.z., a č. 90/2005 Z.z., O ochrane osobných 

údajov  pri používaní kamerového systému v ZŠ s MŠ Žbince 145  súhlasím so spracovaním 

mojich osobných údajoch a kamerových záznamov získaných pri výkone mojej práce v priestoroch 

školy. 

1. Mgr. Mária Ivanová                                ..................................................... 

2. PaedDr. Marian Hamadej                       ...................................................... 

3. Mgr. Marta Kukolosová                          ….................................................. 

4. Ing.Dana Balogová                                  ….................................................. 

5.Mgr. Maria Vodhanelová                          ….................................................. 

6. Judita Szuperáková                                  ..................................................... 

7. Mgr. Tatiana Hončaruková                     …................................................. 

8. Mgr. Marie Hreňová                               ...................................................... 

9. Mgr.Anna Dorčaková                             ....................................................... 

10. Mgr.Ján Ivan                                        …...................................................    

11.Mgr.Peter Vagaský                                ....................................................... 

12.Mgr.Daniela Juríčková                          …................................................... 

13.Ing. Mária Janičkovičová                      …................................................... 

14.Ing. Marianna Tannenbaumová             …................................................... 

15.Mgr.Gabriela Olhová                             …................................................. 

16.Mgr. Anna Homoľová                            ….................................................. 

17.Mgr. Martin Goč                                    …................................................. 

18.Mgr. Katarína Pastírová                         …................................................... 

19. Mgr. Zuzana Vargová                             ….................................................. 

 

 



20. Ján Gadžo                                      …................................................... 

21.  Marcela Petraničová                    …................................................... 

22. Michal Kováč                                 ....................................................... 

23.Emília Vajdová                               ........................................................ 

24. Alena Ščerbaková                             ….................................................... 

25.Mária Obšatníková                            ….................................................... 

26.Erika Zasadná                                      …..................................................... 

27.Mária Hudáková                                  ............................................................ 

28.Dagmara Melníková                           .............................................................. 

29.Terézia Varkondová                             ........................................................... 

30.Margita Drožetská                               .............................................................. 

31. Bc. Dana Lukáčová                            .................................................................. 

32. Veronika Gadžová                               .................................................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


