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Článok 1  

PREDMET SMERNICE 

(1) Táto smernica vymedzuje identifikáciu kamerových systémov Mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto (ďalej len „Prevádzkovateľ“) a upravuje postup Prevádzkovateľa a zamestnancov 

Prevádzkovateľa, ktorí majú prístup k osobným údajom z kamerových systémov (ďalej len 
„oprávnená osoba“), pri spracúvaní osobných údajov z kamerových systémov (ďalej len „osobný 
údaj“), stanovuje podmienky poskytovania osobných údajov, stanovuje podmienky a lehotu 

na likvidáciu osobných údajov.  

(2) Smernica je určená a záväzná pre všetkých zamestnancov Prevádzkovateľa. 

Článok 2  

ÚČELY SPRACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje z kamerových systémov Prevádzkovateľ spracúva na účel zabezpečenia verejného 
poriadku, bezpečnosti a ochrany svojho majetku, odhaľovania kriminality, či narušenia bezpečnosti 
štátu, ochrany zdravia a majetku zamestnancov a dotknutých osôb pohybujúcich sa v priestoroch 
prístupných verejnosti a v priestoroch budovy Miestneho úradu mestskej časti Bratislava-Nové Mesto 
(klienti, dodávatelia, okoloidúci, zamestnanci). Cieľom tejto smernice je chrániť fyzické osoby 

poskytujúce osobné údaje do kamerového systému tak, aby ich osobné údaje boli spracúvané iba na 

legitímne účely, na ktoré boli získané, resp. na účely, ktoré sú zlúčiteľné s pôvodnými účelmi 
spracúvania týchto osobných údajov. 

Článok 3  

SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV V INFORMAČNOM SYSTÉME 

KAMEROVÉ SYSTÉMY  

(1) Spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme kamerové systémy Prevádzkovateľ 
vykonáva bez súhlasu dotknutej osoby a len v zmysle platného právneho poriadku.    

(2) Právnym základom pre spracúvanie osobných údajov v informačnom systéme kamerové systémy 

je: 

(a) verejný záujem v zmysle osobitného predpisu1 alebo  

                                                           

 

1 Čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní 
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane 
údajov) 
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(b) oprávnený záujem Prevádzkovateľa v zmysle osobitného predpisu2. 

(3) V rámci Prevádzkovateľa ako organizácie môžu osobné údaje z kamerových systémov spracúvať 
na základe poverenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto udeleného prostredníctvom starostu 

mestskej časti Bratislava-Nové Mesto len tieto oprávnené osoby:  prednosta Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „prednosta“), zástupca prednostu a dvaja určení 
referenti pre informačné technológie, ktorí konajú výlučne na základe pokynov Prevádzkovateľa, 
boli náležite poučení a ktorým to vyplýva z  náplne práce. 

(4) Kamerové systémy snímajú priestory prístupné verejnosti a interiér budovy Miestneho úradu 
mestskej časti Bratislava-Nové Mesto (ďalej len „miestny úrad“), ktorý je prístupný verejnosti vo 
vymedzenom čase. Prevádzkovateľ spracúva tieto osobné údaje – kamerové záznamy na základe 
právneho základu podľa osobitného predpisu.3 Posúdenie oprávneného záujmu, ktorý spočíva 
v ochrane majetku Prevádzkovateľa, Prevádzkovateľ preveril vykonaním balančného testu. 

(5) Kategórie dotknutých osôb, ktorých osobné údaje sú predmetom spracúvania, sú pri kamerovom 
systéme: 

(a) zamestnanci, 

(b) zamestnanci zmluvných partnerov Prevádzkovateľa, 

(c) verejnosť - klienti, potencionálni klienti, 

(d) nepovolané osoby. 

(6) Osobným údajom v informačnom systéme kamerové systémy je obrazový záznam zachytávajúci 
podobizeň dotknutej osoby. 

(7) Spracúvanie osobných údajov je vykonávané automatizovaným spôsobom – databáza. 

(8) Spracovateľské operácie, ktoré sa vykonávajú v rámci informačného systému kamerové systémy, 
sú získavanie, zaznamenávanie, usporadúvanie, uchovávanie, vyhľadávanie, prehliadanie, 
využívanie, poskytovanie prenosom, vymazanie/likvidácia osobných údajov.  

(9) Prevádzkovateľ nevykonáva prenos osobných údajov do tretích krajín. 

Článok 4  

UMIESTNENIE KAMIER 

(1) Umiestnenie kamerových systémov je len na účel zabezpečenia verejného poriadku, bezpečnosti 
a ochrany svojho majetku, odhaľovania kriminality, či narušenia bezpečnosti štátu, ochrany 
zdravia a majetku zamestnancov a dotknutých osôb pohybujúcich sa v priestoroch prístupných 
verejnosti a v priestoroch budovy miestneho úradu . 

                                                           

 

2 Čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679 

3 Čl. 6 ods. 1 písm. f) alebo e) nariadenia (EÚ) 2016/679 
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(2) Umiestnenie kamier Stredisko miestny úrad (pôdorys s vyznačením umiestnenia kamier je 
prílohou č. 1 tejto smernice) 
(a) Digitálne kamery v interiéri s infra prísvitom 

1. K01: Budova miestneho úradu - sníma celý vestibul – vstupnú halu vrátane hlavných 
vchodových dverí4 

2. K02: Budova miestneho úradu - sníma chodbu na prízemí vrátane vstupu do 

podateľne, pokladne, pracoviska pre evidenciu obyvateľov)5 

3. K03: Budova miestneho úradu - sníma celý priestor miestnosti s výťahmi 
a dochádzkovým terminálom na prízemí vrátane dverí do vestibulu – vstupnej haly6 

4. K04: Budova miestneho úradu - sníma priestor vrátnice a priestor pred pultom 

vrátnice)7 

5. K05: Budova miestneho úradu - sníma chodbu suterénu vrátane vchodu do garáže 
a technických miestností8  

6. K07: Budova miestneho úradu – sníma chodbu na štvrtom poschodí9 

7. K08: Budova miestneho úradu – sníma priestor pred vchodovými dveramina 

sekretariát starostu (tzv. videovrátnik), pričom záznamy z tejto kamery nie sú 
ukladané10 

(b) Digitálne kamery v exteriéri s infra prísvitom 

1. K09: Budova miestneho úradu – sníma ľavú časť parkoviska pred budovou a 

závoru11 

2. K10: Budova miestneho úradu – sníma pravú časť parkoviska pred budovou12 

3. K11: Budova miestneho úradu – sníma hlavný chod do budovy13 

                                                           

 

4 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

5 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

6 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

7 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

8 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

9 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

10 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

11 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

12 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

13 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 
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4. K12: Budova miestneho úradu – sníma zadnú časť budovy vrátane nákladnej 

rampy14 

5. K13: Budova miestneho úradu –sníma vchod do garáží15 

(c) Digitálne kamery v exteriéri otočná kamera 

1. K14: Budova miestneho úradu – sníma vstup do budovy a priestory pred budovou16 

2. K15: Budova miestneho úradu – sníma zadnú stranu budovy17 

(3) Umiestnenie kamier Stredisko Račianske mýto 

(a) Digitálne kamery v exteriéri s infra prísvitom 

1. K16: park Račianske Mýto – sníma časť parku pri fontáne a fontánu18 

(b) Digitálne kamery v exteriéri otočná kamera 

1. K17: park Račianske Mýto – sníma časť parku umiestnenú zo strany autobusovej 
zastávky Račianske mýto19 

2. K 18: park Račianske Mýto – sníma časť parku, v ktorom sú umiestnené detské 
hracie prvky20 

(4) Umiestnenie kamier Stredisko Zátišie 

(a) Digitálne kamery v exteriéri s infra prísvitom 

1. K 19: Zátišie 2 – sníma príjazdovú cestu od ulice Zátišie k areálu spoločnosti EKO-

podnik verejno prospešných služieb (ďalej len „EKO-podnik VPS“)21 

2. K 20: Zátišie 2 – sníma garážea časť areálu garáží od areálu spoločnosti EKO-podnik 

VPS22 

3. K 21: Zátišie 1098 – sníma garáže a ďalšiu príjazdovú cestu od ulice Zátišie vedúcu 
k objektu Zátišie č. 1223 

                                                           

 

14 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

15 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

16 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

17 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

18 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

19 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

20 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

21 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679 

22 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679 

23 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679 
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4. K 22: Zátišie 1098 – sníma časť areálu garáží24 

5. K 23: Hattalova – sníma pohľad na časť príjazdovej cesty vedúcu k objektu 

Hattalova č. 2 a ku garážam a časť areálu garáží viditeľných z ulice Hattalova25 

6. K 24: Galovičova – sníma ulicu Gavlovičova zo strany areálu garáží26 

7. K 25: Galovičova – sníma časť areálu garáží od Gavlovičovej ulice27 

(5) Umiestnenie kamier Stredisko JAMA 

(a) Digitálne kamery v exteriéri s infra prísvitom 

1. K 26: Hlavný vstup I. – sníma časť vyhliadkového móla pri hlavnom vstupe, pravú 
časť hornej dráhy vrátane vstupu z ulice Kalinčiakova28  

2. K 27: Hlavný vstup II. – sníma multifunkčné ihrisko, ľavú časť hornej dráhy a parku 

od hlavného vstupu, schody zo vstupu ulice Odbojárov29 

3. K 28:Brána Kalinčiakova – sníma vstupnú bránu z Kalinčiakovej ulice30 

4. K 29: Lávka vstup od Kalinčiakovej – sníma časť lávky a hornej dráhy umiestnenej 
pozdĺž Kalinčiakovej ulice31 

5. K 30: Park od Národného tenisového centra – sníma časť hornej dráhy a časť parku 
vrátane jazierka zo strany Národného tenisového centra32 

6. K 31: Brána Odbojárov – sníma vstupnú bránu z ulice Odbojárov33 

7. K 32: Park, multifunkčné ihrisko– sníma časť multifunkčného ihriska, časť hornej 
dráhy a parku od Tenisového klubu Slovan34 

(b) Digitálne kamery v exteriéri otočná kamera s LED dosvitom 

                                                           

 

24 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679 

25 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679 

26 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679 

27 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) nariadenia (EÚ) 2016/679 

28 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

29 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

30 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

31 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

32 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

33 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

34 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 
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1. K 33: Umiestnenie na lexanovej nadstavbe technického objektu35 

(6) Umiestnenie kamier Stredisko Konská železnica 

(a) Digitálne kamery v exteriéri s infra prísvitom 

1. K 34: Konská železnica – sníma ľavú časť budovy vo dvore vrátane príjazdovej cesty 
na vnútorné parkovisko 36 

2. K 35: Konská železnica – sníma pravú časť budovy vo dvore37 

3. K 36: Konská železnica – sníma priestor pred hlavným vchodom na Krížnej ul.38 

4. K 37: Konská železnica – sníma rampu do dvora39 

(7) Ovládacie a záznamové prvky kamerových systémov sa nachádzajú na zabezpečených miestach 

v zmysle odseku 8 tohto článku. K jednotlivým nahrávacím serverom z kamerových systémov 
môžu pristupovať len oprávnené osoby v zmysle čl. 3 ods. 3 tejto smernice a sprostredkovateľ v 
zmysle odseku 8 písm. c) tohto článku smernice, pričom prístup do nich je okrem iného chránený 
prihlasovacím menom a heslom.  

(8) Osobné údaje sa zaznamenávajú kamerou na: 

(a) Miestny úrad – nahrávací server umiestnený v serverovni miestneho úradu, k 

nahrávaciemu serveru sú sieťou pripojené dve pracovné stanice (PC), pričom nahrávací 
server a obe pracovné stanice sú umiestnené v uzamykateľných miestnostiach budovy 

miestneho úradu zabezpečenej elektronickým zabezpečovacím systémom s 24 hod. 

vrátnickou službou. Pracovná stanica umiestnená v kancelárii prednostu umožňuje 
vykonávať všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi z kamerových systémov 

strediska Miestny úrad, JAMA a Zátišie. Pracovná stanica umiestnená na vrátnici 
miestneho úradu neumožňuje vykonávať žiadne spracovateľské operácie s osobnými 
údajmi z kamerových systémov, umožňuje len sledovanie aktuálne prebiehajúceho 
záznamu z kamier strediska Miestny úrad. Ku kamerovým záznamom nepristupuje 
sprostredkovateľ. 

(b) Račianske mýto – nahrávací server umiestnený v uzamykateľnej skrinke v nebytovom 

priestore na ulici Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava v zmysle Zmluvy o výpožičke č. ÚEZ 
16/2014 uzatvorenej medzi Prevádzkovateľom a Hotelovou akadémiou so sídlom 
Mikovíniho 1, 831 02 Bratislava, IČO: 3178002. K nahrávaciemu serveru nie je pripojené 
iné zariadenie. Ku kamerovým záznamom nepristupuje sprostredkovateľ. 

(c) Zátišie - Nahrávací server umiestnený v uzamykateľnej miestnosti vrátnice (24 hod. 
vrátnická služba) strediska dopravy EKO-podniku VPS na Zátiší, so sídlom Halašova 20, 
832 90 Bratislava. K nahrávaciemu serveru je sieťou pripojená pracovná stanica (PC), ktorá 

                                                           

 

35 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

36 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

37 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

38 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 

39 Osobné údaje sú spracúvané na právnom základe podľa čl. 6 ods. 1 písm. e) a f) nariadenia (EÚ) 2016/679 
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umožňuje vykonávať všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi z kamerových 
záznamov a  pristupuje k nej aj EKO-podnik VPS ako sprostredkovateľ. Zároveň prenos 
video signálu vzduchom na nahrávací server umiestnený v serverovni v budove miestneho 

úradu.  
(d) JAMA – Nahrávací server umiestnený v servisnom objekte parku Jama, k nahrávaciemu 

serveru nie je pripojené iné zariadenie. Prenos video signálu vzduchom na nahrávací server 

umiestnený v serverovni v budove miestneho úradu. Ku kamerovým záznamom 
nepristupuje sprostredkovateľ. 

(e) Konská železnica – záznamy nie sú ukladané. 

Článok 5  

OZNAČENIE SNÍMANÝCH PRIESTOROV 

Prednosta v súlade s osobitným predpisom40 zabezpečuje a dodržiava nižšie uvedené zásady: 

(a) Zreteľne označiť priestor ako monitorovaný na všetkých vstupných bodoch (najmä pri vchode 
z ulice do budovy). 

(b) Označiť monitorovaný priestor piktogramom kamery spravidla na žltom pozadí s rozmerom 30 x 

25 cm tak, aby bol viditeľný z 2 metrov.  

(c) Piktogram musí byť doplnený o informáciu o Prevádzkovateľovi, t. j. kto je Prevádzkovateľom 
kamerového systému, kontaktné údaje Prevádzkovateľa, kontaktné údaje zodpovednej osoby, 
informáciu, kde si dotknutá osoba môže zistiť informácie k účelu spracúvania osobných údajov 
z kamerového systému. 

(d) Umiestniť piktogram vo výške očí. 
(e) Pravidelne preverovať označenie monitorovaného priestoru a zabezpečiť, aby v prípade jeho 

odstránenia alebo takého poškodenia, že označenie bude nečitateľné, bolo označenie nahradené 
novým. 

Článok 6  

POSKYTOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV Z KAMEROVÉHO ZÁZNAMU 

(1) Osobné údaje z kamerových systémov Prevádzkovateľ neposkytuje tretím osobám, okrem 

poskytovania osobných údajov z kamerových systémov dotknutým osobám a príslušným 
orgánom v zmysle osobitných predpisov. 

                                                           

 

40 Čl. 13 nariadenia (EÚ) 2016/679 
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(2) Prednosta vedie evidenciu poskytnutých záznamov príslušným orgánom v zmysle osobitných 
predpisov.41  

(3) Zodpovedná osoba pri vybavovaní žiadosti dotknutej osoby podľa osobitného predpisu42 

zabezpečí informáciu pre dotknutú osobu o obmedzení jej práv, resp. v spolupráci s oprávnenou 
osobou – referentom pre informačné technológie zabezpečí pseudonymizáciu osobných údajov 

iných osôb a následne postupuje v zmysle platného právneho poriadku a Smernice o ochrane 

osobných údajov. 

Článok 7  

LIKVIDÁCIA OSOBNÝCH ÚDAJOV 

(1) Osobné údaje z kamerových systémov sa likvidujú automatickým odstraňovaním 
digitalizovaných dát ukladaných kamerovým systémom na internom záznamovom médiu, 
súčasťou ktorých sú aj uvedené osobné údaje bez zásahu oprávnenej osoby.  

(2) Ak vyhotovený záznam nie je využitý na účely  v zmysle čl. 6 odsek 1 tejto smernice, záznam sa 
automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému, a to v lehote 3 dní odo dňa 
nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.  

Článok 8  

ZODPOVEDNOSŤ ZA BEZPEČNOSŤ OSOBNÝCH ÚDAJOV Z KAMEROVÝCH 
SYSTÉMOV 

Prevádzkovateľ má v zmysle osobitného predpisu43 zodpovednosť za primeranú bezpečnosť osobných 
údajov z kamerových systémov. Prednosta ako aj oprávnené osoby, ktoré spracúvajú osobné údaje 
v informačnom systéme kamerové systémy, chránia tieto osobné údaje pred ich neoprávneným 
alebo nezákonným spracúvaním (napr. neoprávneným poskytnutím, sprístupnením neoprávneným 
osobám, nezákonnou zmenou alebo rozširovaním a pod.), náhodnou stratou, zničením alebo 
poškodením.  

                                                           

 

41 Napr. § 3 ods. 1 a 2 zákona č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov, § 56 zákona Slovenskej národnej 
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov 

42 Čl. 15 až 21 nariadenia (EÚ) 2016/679 

43 Čl. 5 ods. 1 písm. f) v spojení s čl. 5 ods. 2 nariadenia (EÚ) 2016/679 
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Článok 9  

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 

(1) Všetky oblasti súvisiace s predmetom tejto smernice, ktoré táto  smernica neupravuje, sa spravujú 
príslušnými ustanoveniami interných predpisov Prevádzkovateľa a všeobecne záväzných 
právnych predpisov.  

(2) Táto smernica nadobúda platnosť dňom jej schválenia starostom mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto a účinnosť nadobúda desiatym dňom po jej schválení. 

V Bratislave dňa 20.05.2020 

 

 

 

 

 

 

Mgr. Rudolf Kusý, v. r.  

starosta mestskej časti Bratislava-Nové 
Mesto 
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