
Kamerový systém v obci Nitrianska Blatnica 

                                                                         

Obec podala v roku 2016 žiadosť  o poskytnutie  dotácie zo štátneho rozpočtu na financovanie 

projektu v oblasti prevencie kriminality pre rok 2016. Ministerstvo vnútra SR nám pridelilo 

dotáciu vo výške 20 000,00 EUR. Spolufinancovanie projektu z rozpočtu obce je vo výške 

5 800,00 EUR. Projekt je zameraný na zvyšovanie bezpečnosti v obci, predovšetkým na 

zvyšovanie  bezpečia obyvateľov a návštevníkov. Cieľom projektu je systematické 

monitorovanie exponovaných lokalít na území obce, za účelom zvýšenia bezpečnosti a ochrany 

života, zdravia a majetku občanov. Realizácia projektu  vychádza z praktických poznatkov o 

súčasnej bezpečnostnej situácii v obci. Pri spracovaní projektu obec spolupracovala 

s Obvodným oddelením Policajného zboru v Nitrianskej Blatnici, odbornou firmou a k projektu 

sa vyjadrilo aj Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Nitre. V I. etape projektu bolo 

nainštalovaných   10 ks kamier a príslušenstva nasledovne: 

Kamera 1,2: Pevné kamery osadené na budove základnej školy monitorujú priestory okolia školy  

vstupy do parku, detské ihrisko, oddychovú zónu, park a okolie oddychovej časti areálu. 

  
Kamera 3: Pevná kamera osadená na stĺpe VO pred budovou školského klubu monitoruje priestory  

telocvične a  multifunkčného ihriska. 

      
Kamera 4,5: Pevné kamery osadené na stĺpe v križovatke pred parkom monitorujú okolie miestnej  
komunikácie a križovatky, vstupy do parku a lesoparku, okolie. 

   
Kamera 6,7: Pevné kamery osadené na stĺpe VO pri materskej škole monitorujú priestor  
pred materskou školou, miestne komunikácie, parkovisko, faru, vstupy a okolie. 

  
Kamera 8,9,10 : Pevné kamery osadené na stĺpe pri kultúrnom dome monitorujú priestory a okolie  

kultúrneho domu, oddychovú zónu, hlavné prístupové komunikácie do obce a okolie. 

  
Na kamerovom pracovisku umiestnenom na obecnom úrade sa nachádza rekordér video signálu, ktorý   

zabezpečuje nahrávanie v reálnom čase, prehrávanie záznamu, nastavovanie ako aj prácu cez  sieť LAN.   

Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú podľa § 15 od. 7 zákona č. 122/2013 

Z. z.  o ochrane osobných údajov označené ako monitorované,  viditeľným nápisom  

                      „Priestor monitorovaný kamerovým systémom“. 

 



Vybudovaný kamerový systém na miestach s najčastejším výskytom priestupkov všetkých 

druhov a trestných činov uličnej a parkovej ale i enviromentálnej kriminality bude slúžiť na 

dohľad nad verejným poriadkom. Prispeje k predchádzaniu trestnej činnosti najmä na úseku: 

distribúcie a užívania drog a iných omamných látok, mravnostnej kriminality, majetkovej 

kriminality, poškodzovania majetku obce a občanov, ohrozovania bezpečnosti a plynulosti 

cestnej premávky, poškodzovania a krádeží motorových vozidiel, vandalizmu, požívania 

alkoholu mladistvými na verejnosti a násilnej trestnej činnosti ohrozujúcej zdravie a životy 

ľudí. Kamerový  systém poskytne dôkazové materiály pre zvýšenie objasnenosti trestnej a 

priestupkovej činnosti. Je to významný prvok pri napĺňaní nášho cieľa komplexnej ochrany 

života, zdravia a majetku obyvateľov a návštevníkov obce.   Propagáciou zriadenia kamerového 

systému chceme aj aktívne vplývať na vedomie občanov ako aj návštevníkov obce v tom, aby 

sa nedopúšťali konania v rozpore so zákonom a zároveň aby vedeli, že sú aj so svojim majetkom 

chránení pred nezákonným konaním iných. K tomu účinne prispeje aj pravidelná mesačná  

informácia prostredníctvom internetovej stránky obce o zistených priestupkoch v oblasti 

ochrany majetku a osôb obce. 

Na základe vyhodnotenia výsledkov a výstupov projektu prijme obec ďalšie nevyhnutné 

opatrenia v spolupráci s Policajným zborom SR a inými organizáciami pôsobiacimi na úseku 

bezpečnosti. Ak sa kamerový systém  osvedčí, budeme sa usilovať získať ďalšie financie na 

jeho rozšírenie aj do iných lokalít obce.  

 BN                                                                                                                                  

  

Projekt bol finančne podporený 
Radou vlády Slovenskej republiky pre prevenciu 

kriminality. 
 
 

    
Vizualizácia rozmiestnenia kamier 



 

 

 

 

 


