
Predmet: Aktualizácia údajov centrálneho registra 
 
 
Vážená pani riaditeľka, pán riaditeľ, 
 
Odbor správy rezortných údajov na MŠVVaŠ SR v spolupráci so školskými informačnými systémami 
(ascAgenda a eŠkola, ďalej len ŠIS)  realizuje v súlade s platnou legislatívou od 16.9.2015 do 30.9.2015 
prevádzku aktualizácie údajov centrálneho registra (CR) podľa stavu k 15.9.2015.  
 
Informácie o prihlásení a exporte údajov do centrálneho registra nájdete v príručke pre svoj ŠIS (odkazy 
sú uvedené nižšie).    
 
 

Prihlasovacie údaje pre export vašej školy 
KODSKO 
NazovSkoly AdresaSkoly 

 
z vášho ŠIS sú: 
Meno: prihlasovaciemeno 
Heslo: prihlasovacieheslo  
 
Ako EDUID vložte do vášho ŠIS údaj v prihlasovacom mene. 
Pre úspešnú realizáciu Vás chceme požiadať o dodržanie odporúčaného postupu krokov: 
 
Program aScAgenda spoločnosti aSc s.r.o. 

1. v menu Hlavný/Odoslať štatistiky/Vypublikovanie údajov do Centrálneho registra (CR) zvoľte 
Pripraviť údaje na odoslanie 

2. v záložke Odosielanie údajov vyplňte prihlasovacie meno a heslo do CR a zvoľte Komunikovať so 
serverom CR 

3. ďalšia výmena dát oboch systémov (školský a CR) je plne automatizovaná, používateľ iba sleduje 
hlásenia systému (výmena dát môže trvať aj niekoľko minút).  

Program aScAgenda si môžete stiahnuť http://www.ascagenda.com . 

 
Program eŠkola spoločnosti ŠEVT a.s. 

1. v hlavnom menu zvoľte Centrálny register (CR), 

2. v rámci tejto položky sú Vám k dispozícii  tri základné služby pre komunikáciu s CR, 

3. po výbere prvej služby (Žiadosť o EDUID) zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo (z tohto e-mailu) 
a kliknite na Pokračovať. Následne pokračujte ďalšími dvomi službami (Prevzatie EDUID, Export 
údajov). 

Podrobnejšie postupy nájdete na http://www.vsetkopreskolu.sk/casto-kladene-otazky/category/eskola . 

Program eŠkola si môžete stiahnuť z  http://www.vsetkopreskolu.sk/na-stiahnutie . 

 
 

Metodický pokyn pre aktualizáciu údajov do CR: 
http://www.minedu.sk/data/files/4867.pdf 

http://www.ascagenda.com/
http://www.vsetkopreskolu.sk/casto-kladene-otazky/category/eskola
http://www.vsetkopreskolu.sk/na-stiahnutie
http://www.minedu.sk/data/files/4867.pdf


 
Informácie o tom, a aké počty detí, žiakov a zamestnancov do CR škola odoslala nájdete na verejne 
prístupnej stránke http://crinfo.iedu.sk. Táto stránka bude spustená 16.9.2015 a údaje na nej budú 
aktualizované raz za 24 hodín v noci – preto prosím nečakajte, že pár minút po odoslaní údajov do CR 
tam uvidíte svoje údaje. 
 
 
 
Školy sú povinné odoslať údaje do CR opakovane od októbra koncom každého mesiaca počas školského 
roku (aj keď v danom mesiaci nemali zmeny v údajoch)! 
 
Kontakt: 
Centrum podpory používateľov DC MŠVVaŠ (helpdesk): 0800 138 033 – voľba 1 (v čase 8:00-15:00), 
helpdesk@iedu.sk 
 
Kontakt pre technické problémy so ŠIS: 
Helpdesk ascAgenda: +4212  4425 2580, 5262 3660, agenda@asc.sk 
Helpdesk eŠkola:  +421 42 4329671, eskola@sevt.sk 
 
 
 
Odbor správy rezortných údajov 
MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU  
SLOVENSKEJ REPUBLIKY 
Stromová 1, 813 30 Bratislava 1 
Email:  aktualizacia_ris@minedu.sk 
www.minedu.sk 
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