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Vec:  Poskytnutie údajov do Centrálneho registra k 15. 09. 2015 

 
Vážený zriaďovateľ, 

 

 v súlade s novelizovanými zneniami zákonov č. 245/2008 Z. z.,  č. 317/2009 Z. z., č. 596/2003 

Z. z. majú zriaďovatelia, školy a školské zariadenia do centrálneho registra poskytnúť údaje k 15.9. 

a potom od októbra ku koncu každého mesiaca počas celého školského roka. Vzhľadom k tomu, aby 

sme zabezpečili čo najlepšiu informovanosť a plynulý priebeh poskytovania požadovaných údajov zo 

strany škôl (školských zariadení sa uvedená povinnosť zatiaľ netýka), prosíme vás o čo najskoršie 

nahlásenie nasledovných údajov (ak tak nebolo urobené už v minulosti a odvtedy nedošlo k zmene): 

1. dátum zriadenia školy alebo elokovaného pracoviska, 
2. školský obvod základnej školy alebo spoločný školský obvod základnej školy, 
3. titul, meno, priezvisko a kontakt na účely komunikácie riaditeľa školy, 
4. webové sídlo školy alebo elokovaného pracoviska, ak ho má zriadené, 
5. údaj o škole, či je, alebo nie je právnickou osobou a kontakt školy na účely komunikácie, 
6. kontakt na zriaďovateľa na účely komunikácie, 

 

na príslušný odbor školstva okresného úradu v sídle kraja podľa príslušnosti školy na jednu z adries  

 BA lubomir.camek@minv.sk; 

 TT sona.jankovicova@minv.sk;  

 TN daniel.divinsky@minv.sk; 

 NR ernest.decsi@minv.sk;    

 ZA jan.polak3@minv.sk; emilia.berzakova@minv.sk ; 

 BB eva.licha@minv.sk; 



 PO milos.krizan@minv.sk; 

 KE klaudia.miklodova@minv.sk; 
 

Pod legislatívnym pojmom „kontakt na účely komunikácie“ sa myslí emailová adresa a telefón. 

Prosíme venovať veľkú pozornosť najmä správnosti emailových adries. 

 V súčasnosti je funkcionalita odoslania údajov do Centrálneho registra (CR) zapracovaná v 

školských informačných systémoch (ŠIS) ascAgenda a eŠkola. Školy, ktoré nemajú tieto systémy si 

môžu nainštalovať bezplatnú verziu týchto programov na odoslanie údajov do CR. Program  

ascAgenda možno stiahnuť na adrese http://www.ascagenda.com, program eškola na adrese 

http://www.vsetkopreskolu.sk/na-stiahnutie.  

 Odporúčame vám skontrolovať si na vašich školách, či všetky majú úspešne nainštalovaný 

niektorý z týchto programov. Ďalej vám  odporúčame – najmä pre školy, ktoré doteraz ŠIS nepoužívali 

– požadovať od škôl informáciu o napĺňaní ŠIS údajmi potrebnými pre CR. Školy na napĺňanie ŠIS 

údajmi nemusia čakať do 15.9., ale môžu to robiť priebežne tak, aby 16.9., kedy bude odosielanie 

údajov zahájené, ich mali v aktuálnom stave. Jedným z predpokladov správneho naplnenia údajov 

pre ZŠ a SŠ je aj správne priradenie študijných a učebných odborov (ŠaUO), ktoré sú škole pridelené, 

včítane správneho vyučovacieho jazyka ŠaUO. Ak škola nemá správne priradené ŠaUO, nebude vedieť 

na ne správne priradiť žiakov. Informácie o priradení ŠaUO škole možno získať na 

anton.kvassay@cvtisr.sk. 

Informácie pre školy ohľadom aktualizácie údajov do CR sa nachádzajú na webovom sídle MŠVVaŠ SR 

http://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20152016/ v dokumente 

„Dodatok č. 1 k Pedagogicko-organizačným pokynom na školský rok 2015/2016“ 

a https://www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/ (kontakty na príslušné 

helpdesky). 

 Na záver chceme informovať o tom, že riaditelia škôl dostanú pred 15. septembrom z  odboru 

správy rezortných údajov MŠVVaŠ SR mailom prístupové údaje (meno, heslo) pre odoslanie údajov 

do CR – aj z tohto dôvodu majú zriaďovatelia prípadne školy venovať zvýšenú pozornosť správnosti 

údajov podľa bodu 3 v úvode tohto listu. Ak by riaditeľ do 15.9.2015 nedostal mail s menom a heslom 

pre odoslanie údajov do CR, nech sa mailom obráti na helpdesk@iedu.sk.  Aby nedošlo 

k nedorozumeniu, treba riaditeľov upozorniť na to, že aj z iných systémov môžu dostať meno a heslo 

a preto si musia dávať pozor, do ktorého systému majú aké prihlasovacie údaje. 

 

S pozdravom 

 

RNDr. Július Ertl 

Odbor správy rezortných údajov 
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