
Otázky a odpovede pre zber údajov do centrálneho registra 

1. Je nutné odoslať údaje do CR každý mesiac, aj keď nedošlo v nich k zmene? 

Áno, vyplýva to z legislatívy, Pedagogicko-organizačných pokynov na školský rok 2016/2017  (kapitola 

2 bod 9.) a Metodického pokynu pre aktualizáciu rezortných údajov do CR. 

 

2. Čo má škola robiť, ak sa vyskytne problém s uvedením niektorého z jej študijných a 

učebných odborov (ŠaUO) a ich kódov, ktorý nie je možné riešiť v rámci ŠIS? 

Kontaktujte prosím anton.kvassay@cvtisr.sk. 

 

3. Ktoré údaje sú školy povinné poskytovať do CR zo svojich školských informačných 

systémov? 

Všetky údaje, ktoré sú uvedené v Metodickom pokyne pre aktualizáciu rezortných údajov do CR  sú v 

zmysle školského zákona školy povinné poskytovať do CR. V súčasnosti školské informačné systémy 

(ŠIS) nemajú zapracované vo svojich programoch všetky požadované ukazovatele. Údaje, ktoré sa v 

ŠIS nenachádzajú, nebudú od škôl v tomto období požadované. ŠIS budú postupne  do svojich 

systémov priebežne doplňovať všetky požadované ukazovatele. Až po ich doplnení do ŠIS, sa 

budú  tieto údaje od škôl požadovať. 

 

4. Na základe akých zákonov sú školy oprávnené od rodičov resp. zákonných zástupcov žiakov 

vyžadovať poskytovanie údajov pre centrálny register v rozsahu, v akom sú uvedené v 

Metodickom pokyne pre aktualizáciu rezortných údajov do CR? 

Právo požadovať uvedené údaje od rodičov, resp. zákonných zástupcov žiakov majú školy na 

základe  § 157 ods. 9 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a 

doplnení niektorých zákonov, kde sa okrem iného hovorí: 

„Školy, školské zariadenia a orgány miestnej štátnej správy v školstve sú oprávnené spracúvať 

osobné údaje v rozsahu uvedenom v § 157 ods. 3 vo svojich informačných systémoch na účely 

plnenia ich úloh.“. 

Na základe uvedeného, školy nemajú povinnosť žiadať súhlas zákonných zástupcov so spracovaním 

osobných údajov. 

Údaje o zákonných zástupcoch uvedené v § 11 ods. 6 písm. b) zákona č. 245/2008 Z. z.  slúžia iba 

pre potreby pedagogickej dokumentácie. 

K tejto problematike sa viaže aj otázka č. 9. 

 

5. Ak má škola nulový počet žiakov a nulový počet zamestnancov, je potrebné robiť prenos 

údajov do Centrálneho registra? 

Každá škola, ktorá je vedená v registri škôl a školských zariadení ako prevádzkovaná škola musí 

poskytnúť údaje do CR o počtoch svojich žiakov a zamestnancov, aj keď tieto počty budú nulové, ak 

sa nejedná o prípad riešený v otázke č. 11. 

http://www.minedu.sk/pedagogicko-organizacne-pokyny-na-skolsky-rok-20162017-dodatok/
http://www.minedu.sk/data/files/4867.pdf
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6. Prečo sa mi zobrazuje chybové hlásenie: „Škola resp. školské zariadenie s daným EDUID sa 

nenachádza v registri ŠaŠZ v RIS“? 

Pravdepodobne ste urobili preklep pri zadávaní EDUID školy alebo ste zadali namiesto prideleného 

EDUID ŠaŠZ vaše KODSKO. 

 

7. Ako riešiť problém na starších počítačoch s Windows XP, ak sa ŠIS pri správnych 

prihlasovacích údajoch nevie prihlásiť ku CR s hlásením o neplatnom certifikáte? 

Ak sa ŠIS na počítači s Windows XP nemôže prihlásiť k CR a vypisuje chybové hlásenie 

Nepodarilo sa prihlásiť do RIS: Pravdepodobne nie je nainštalovaný platný certifikát pre sieťovú 

komunikáciu. (The underlying connection was closed: Could not establish trust relationship for the 

SSL/TLS secure channel.) 

tak odporúčame nainštalovať na daný počítač Windows XP ServisPack3. Inštaláciu Windows XP 

ServisPack3 by mal robiť informatik, ak ho škola má. Postup inštalácie v slovenčine je napríklad na 

stránke Microsoftu. 

 

8. Prečo sú na stránke s vybranými údajmi škôl počty žiakov a zamestnancov stotožnených s 

RFO v niektorých prípadoch nižšie ako celkové počty? 

Dôvodov môže byť viac: 

1. Školy posielajú mená, priezviská a rodné priezviská inak ako ich majú deti napr. v rodnom 
liste. Napr. pošlú Dorotka miesto Dorota, alebo nedajú presne diakritické znamienka ako majú 
byť. Ďalej, v priezvisku zamestnanca posielajú napr. aj titul.  

2. Školy posielajú opačne meno, priezvisko. 
3. Školy posielajú iné rodné čísla ako majú dané osoby v skutočnosti. Školy by mali tieto údaje 

zistiť podľa rodných listov resp. iných úradných dokumentov. 
4. Školy posielajú v menách alebo priezviskách jednotlivé písmená oddelené medzerami (napr. 

„P r i e z v i s k o“ namiesto „Priezvisko“). 

V týchto prípadoch sa osoba nenájde v databáze RFO a nie je započítaná do počtu stotožnených s 

RFO. 

 

9. Ako je to s povinnosťou škôl odoslať údaje zákonných zástupcov detí, žiakov do CR? 

Momentálne je stále platný zákon 245/2008 v plnom rozsahu a zároveň p. minister dal stanovisko: 

„....do prehodnotenia rozsahu požadovaných údajov o zákonných zástupcoch zmenou školského 

zákona alebo do času, kým sa nevyrieši otázka iného možného spôsobu spracovávania údajov o 

zákonných zástupcoch, nebudeme tieto údaje požadovať a budeme rešpektovať, ak ich zákonní 

zástupcovia neposkytnú“.  Preto tie školy, ktoré majú osobné údaje zákonných zástupcov vo svojich 

ŠIS a sú ochotné ich do CR odoslať ich môžu odoslať, tie školy, ktoré tieto údaje nemajú, alebo ich 

nechcú odoslať tak nemusia urobiť. 

  

10. Čo sa rozumie pod pojmom pedagogická alebo odborná prax a ako sa má uvádzať  - v 

rokoch alebo mesiacoch? 

http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows/help/learn-how-to-install-windows-xp-service-pack-3-sp3
http://windows.microsoft.com/sk-sk/windows/help/learn-how-to-install-windows-xp-service-pack-3-sp3
http://crinfo.iedu.sk/catalogue.aspx


Pedagogickou praxou resp. odbornou praxou sa rozumie započítaná prax pedagogického resp. 

odborného zamestnanca v zmysle § 6 ods. 2 zákona č. 553/2003 Z. z. ku dňu 31.12. 

predchádzajúceho kalendárneho roka. Uvádza sa v celých rokoch.  

  

11. Škola má zaradenú v sieti ŠaŠZ ako elokované pracovisko budovu, ktorá je na inej adrese 

ako hlavná budova školy a je v nej iba telocvičňa (dielne, a pod.). Na toto EP nie sú teda 

priradení žiadne osoby (ani DŽP ani zamestnanci). Čo treba urobiť, aby sa na toto EP nemuseli 

odosielať údaje do CR? 

 Takéto elokované pracovisko, ktoré slúži len ako telocvičňa (alebo len ako dielne alebo na podobné 

účely) musí byť oznámené odboru školstva okresného úradu v kraji sídla školy. V oznámení, že ide o 

takúto budovu musí byť priložená buď kópia zriaďovacej listiny, kde je táto skutočnosť uvedená, alebo 

v ňom musí byť priložené čestné prehlásenie riaditeľa školy, že ide o takúto budovu. Okresný úrad po 

obdržaní takéhoto oznámenia nastaví tomuto EP príznak, že nie je spravodajskou jednotkou. 

  

12. Aký študijný odbor treba nastaviť žiakom, ktorí navštevujú špeciálnu triedu v základnej 

škole? 

Žiakom na 1. stupni sa zadá kód ŠaUO 7921 B 00, žiakom na 2. stupni kód ŠaUO 7922 D 00. Týmto 

žiakom treba ale nastaviť typ triedy „špeciálna“. 

 

13. Čo to znamená, že boli niektoré údaje definované ako povinné? 

V aktuálnom školskom roku 2016/17 prebieha porovnávanie zbieraných údajov z EDUZBER-u, 

Výkazu V40 s Centrálnym registrom (CR). Preto bolo nevyhnutné v aktualizačnej dávke zo školských 

informačných systémov zmeniť povinnosť vyplnenia časti údajov z nepovinných na povinné. V 

databáze CR sa uložia záznamy osôb, ktorých údaje boli úplné a formálne správne. V databáze 

nebude uložený záznam, ktorý v aktualizačnej dávke nemal vyplnený povinný údaj, alebo údaj bol 

formálne nesprávne vyplnený - teda „CR si nezapíše záznam dotknutej osoby“ ale pošle o tom 

informáciu školskému informačnému systému. Na základe týchto informácií vie používateľ ŠIS opraviť 

konkrétne údaje a zaslať novú atualizačnú dávku do CR.  

 

14. Prečo nám bolo resetované pôvodné heslo? 

Z bezpečnostných dôvodov je potrebné minimálne raz ročne pristúpiť k zmene hesla. Preto bol 

zvolený termín zmeny na začiatok školského roka.  

 


