MESTSKÁ POLÍCIA
Ul. Slovenských

MESTA ČADCA
dobrovoľníkov 985

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––SMERNICA č. 3/2011
BEZPEČNOSTNÁ SMERNICA MESTSKÉHO ZÁZNAMOVÉHO KAMEROVÉHO
SYSTÉMU
Čl. 1
Predmet smernice
Táto smernica upravuje pravidlá a podmienky používania kamerového systému, vymedzuje
základné pojmy súvisiace s používaním mestského záznamového kamerového systému (ďalej len
kamerový systém), vymedzuje identifikáciu jednotlivých snímacích zariadení v Meste Čadca,
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 v určených lokalitách
intravilánu Mesta Čadca
– monitorovaný priestor: je časť verejne prístupných priestranstiev v určených lokalitách mesta
Čadca, ktoré sa nachádzajú v zornom poli optiky snímacieho zariadenia – automaticky, alebo
mechanicky ovládaných kamier, ktoré sú súčasťou kamerového systému
– osobný údaj: osobným údajom v prípade monitorovania verejných priestranstiev kamerovým
systémom 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 využiť ako všeobecne použiteľný identifikátor
dotknutej osoby. Osobný údaj je vyhotovený bez súhlasu dotknutej osoby.
– prevádzkovateľ: prevádzkovateľom kamerového systému je Mestská polícia Čadca
– oprávnená osoba: oprávnenou osobou je fyzická osoba, ktorá bola pred použitím kamerového
systému poučená o právach a povinnostiach ustanovených zákonom č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov, bola oboznámená s technickým zariadením a používaním kamerového systému
v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.
– servisný technik: fyzická osoba poverená dodávateľom zariadenia, ktorá vykonáva servis
zariadenia, vykonávaním pravidelnej odbornej prehliadky, funkčných skúšok systému a
pozáručného servisu
– archivácia osobných údajov: archiváciou 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 archivujú na externom médiu – nosiči. Externý nosič musí byť označený
príslušnou registratúrnou resp. spisovou značkou udalosti alebo konania, v rámci ktorého bol dôkaz
produkovaný, menom, priezviskom a funkciou oprávnenej osoby, ktorá archiváciu vykonala,
menom priezviskom a funkciou osoby, ktorá konanie vedie. Vykonanie archivácie osobného údaja

na externom nosiči musí byť zapísané v protokole archivovaných záznamov kamerového systému v
nasledovnom rozsahu:
– registratúrna značka konania, právna kvalifikácia skutku
– dátum a čas archivácie
– oprávnená osoba, ktorá archiváciu vykonala
– dátum, doba trvania a časového rozsahu archivovaného záznamu
– číslo kamery, z ktorej bol záznam vyhotovený
Čl. 3
Identifikácia jednotlivých snímacích zariadení (kamier)
1.) Umiestnenie kamerového systému v meste Čadca
kamera č. 1: snímacie zariadenie umiestnené na ul. Palárikovej
kamera č. 2: snímacie zariadenie umiestnené na ul. Fraňa Kráľa
kamera č. 3: snímacie zariadenie umiestnené na Námestí Slobody
kamera č. 4: snímacie zariadenie umiestnené na Matičnom námestí
kamera č. 5: snímacie zariadenie umiestnené na ul. Okružnej
kamera č. 6: snímacie zariadenie umiestnené na ul. Chalúpkovej
kamera č. 7: snímacie zariadenie umiestnené na ul. Hurbanovej
kamera č. 8: snímacie zariadenie umiestnené na ul. Komenského
kamera č. 9: snímacie zariadenie umiestnené na ul. Bernolákovej

2.) Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú podľa § 10 od. 7 zákona č. 428/2002
Z.z. o ochrane osobných údajov označené ako monitorované,
viditeľným nápisom
„Monitorovaný priestor“.
3.) Ovládacie a záznamové prvky kamerového systému sa nachádzajú v budove Mestskej polície
Čadca, v uzatvorenom priestore , tretím osobám neprístupnej.
Čl. 4
Povinnosti a oprávnenia pracovníka monitorovacieho systému
1. Pracovník monitorovacieho systému zodpovedá za:
a) priebežné monitorovanie situácie pomocou monitorovacieho systému
b) to, že v priestoroch, kde sú umiestnené monitory monitorovacieho systému Mestskej polície
Čadca, ktoré sa považujú za režimové pracovisko, sa nebudú zdržiavať nepovolené osoby
okrem:
primátora mesta Čadca, alebo ním poverené osoby,
náčelníka, zástupcu náčelníka Mestskej polície Čadca ,
službukonajúceho zamestnanca Mestskej polície Čadca,
zamestnancov zabezpečujúcich technickú stránku momitorovacieho systému, pokiaľ
vykonávajú údržbu,
iné osoby do priestorov majú vstup povolený len na základe súhlasu náčelníka
Mestskej polície.
a) hospodárenie s prostriedkami, ktoré mu zveril zamestnávateľ a chráni majetok pred
poškodením, stratou, zničením a zneužitím
2) Pracovník monitorovacieho systému je povinný:
a) poskytnúť záznam z monitorovacieho systému len na účel trestného konania,
priestupkového konania, alebo konania týkajúceho sa uplatnenia práva,
b) poskytnúť záznam z monitorovacieho systému len na príkaz náčelníka Mestskej polície
Čadca,
c) pri výpadku signálu z kamery, vyslať na miesto umiestnenia kamery hliadku Mestskej
polície Čadca, ktorá overí, či sa jedná o technickú poruchu, alebo o úmyselné poškodenie
kamery,
d) poskytnutie záznamu poznačí Stála služba MsP do Protokolu udalostí z uvedením druhu
udalosti, komu bol záznam poskytnutý a z akého dôvodu a kto záznam vyhotovil,
e) za správnosť záznamu je zodpovedný ten, kto záznam vyhotovil.

3) Pracovník monitorovacieho systému je oprávnený dať pokyn pre Stálu službu Mestskej polície
Čadca na základe poznatku monitorovacieho systému.
Čl. 5
Technické poruchy
1) Všetky poruchy na monitorovacom systéme je pracovník monitorovacieho systému povinný
oznámiť, veliteľovi zmeny, alebo náčelníkovi Mestskej polície, technikom zabezpečujúcich
montáž a zmluvný servis, ktorí zabezpečia odstránenie poruchy.
2) Ak porucha na monitorovacom systéme vznikla počas dňa pracovného voľna, pracovného
pokoja, alebo štátneho sviatku oznámi ju pracovník monitorovacieho systému zmluvnému
servisnému zamestnancovi, ktorý má dosah a tieto skutočnosti oznámi ihneď na kontaktné
telefónne čísla.
Čl. 6
Postup pri monitorovaní

1) Pracovník monitorovacieho systému priebežne sleduje monitory bezpečnostných kamier
a v prípade podozrenia zo spáchania:
a) trestného činu – oznámi udalosť veliteľovi zmeny alebo jeho zástupcovi, ktorý vyšle na
miesto činu hliadku Mestskej polície Čadca, ktorý udalosť oznámi na PZ SR alebo
prokurátorovi.
b) priestupku – vyrozumie veliteľa zmeny alebo jeho zástupcu ktorý podľa povahy priestupku
rozhodne o ďalšom postupe
c) inej udalosti, ktorá vyžaduje zákrok- zásah (napr. požiar, dopravná nehoda, úraz, dopravná
zápcha a pod.) vyrozumie veliteľa zmeny alebo jeho zástupcu , ktorý vyrozumie príslušnú
zložku, ktorá je kompetentná udalosť riešiť.
2) Udalosti podľa odseku 1, tohto článku zaznamená do protokolu udalostí obvyklým spôsobom.
3) Časový režim snímania monitorovacieho systému sa vykonáva na základe mesačného plánu
služieb a denného rozpisu služieb.
4) Striedanie pri sledovaní monitorovacieho systému je pracovník povinný zapísať do Knihy
preberania a odovzdávania monitorovacieho systému.
5) Všetky zariadenia, ktoré sú súčasťou monitorovacieho systému Mestskej polície Čadca musia byť
zabezpečené tak, aby nemohlo prísť k neoprávnenej manipulácii, resp. k neoprávnenému
vyhotoveniu záznamu z tohto systému. Za zabezpečenie týchto zariadení proti zneužitiu zodpovedá
službukonajúci pracovník monitorovacieho systému

Čl. 7
Poskytovanie osobných údajov z kamerového záznamu
1.) Priestor prístupný verejnosti možno podľa § 10 ods. 7 zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane
osobných údajov monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiozáznamu len na účely
verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu.
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 obci 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.

Čl. 8
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
zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, v lehote do siedmich dní odo dňa
nasledujúceho po dni, v ktorom bol záznam vyhotovený.
Čl. 9
Povinnosť mlčanlivosti
1.) Prevádzkovateľ a oprávnené osoby sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch,
ktoré získali pomocou obecného 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, 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. 10
Záverečné ustanovenie
Táto smernica nadobúda účinnosť dňa 10.1.2011

mjr. Mgr. František LINET
náčelník Mestskej polície Čadca

