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Ako zaslať údaje do Centrálneho registra pomocou aplikácie eŠkola 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pre úspešné zaslanie požadovaných údajov z vášho informačného systému do Centrálneho registra je potrebné 
splniť niekoľko podmienok.  
V tomto dokumente je stručný návod ako to urobiť.  
 
Dokument neobsahuje všetky podrobnosti, ale veríme, že  pomôže hlavne začínajúcim pracovníkom pri zasielaní 
údajov do Centrálneho registra. 
 
Prihlasovacie údaje škôl z minulého roka pre RIS zostávajú v platnosti. Počas zberu sa nemenia. Vynútená zmena 
hesla bude vyžadovaná až po ukončení zberu. 
 
Pre potreby zasielania údajov do Centrálneho registra potrebujete mať nainštalovanú aplikáciu eŠkola vo verzii 
minimálne 1.42.148.0  publikovanú 14. 09. 2018. 
 
Najdôležitejšie zmeny oproti minulému zberu: 
 

 Z dôvodu zaradenia automatizovaného výpočtu niektorých položiek Výkazu V4-01 bol doplnený podrobnejší 
číselník typov špeciálnych tried, preto nestačí zaradenie žiaka do triedy typu špeciálna, treba bližšie určiť typ 
špeciálnej triedy. (platnosť položky „špeciálna“ bola skončená) 

 Pre potreby financovania športov v športových triedach gymnázií bol zavedený číselník Druh športu a 
zaradenie športov do skupín pre financovanie.(EDUZBER) 

 Pristúpilo sa k rozlišovaniu atribútov V hmotnej núdzi a Zo sociálne znevýhodneného prostredia 

 Boli vytvorené nové zoznamy ŠaUO, ktoré sú zaradené do kategórií (EDUZBER) 
o Nad rámec výkonov určených VZN VÚC 
o Nad rozsah potrieb trhu práce 
o Žiaduci odbor pre trh práce 

 
 
V závere dokumentu je zoznam atribútov, ktoré sú zasielané do Centrálneho registra s vyznačenou povinnosťou ich 
vyplnenia a zaslania. 
Na snímkach obrazoviek sú v dokumente farebnými krúžkami vyznačené atribúty, ktoré sú potrebné pre zasielanie 
údajov zo školského informačného systému do Centrálneho registra.  
Pri žiakoch a zamestnancoch červené krúžky označujú atribúty, ktoré musia byť v aktualizačnej dávke zaslané.  
 
Dokument budeme priebežne dopĺňať na základe požiadaviek a podnetov z reálnej praxe zberu. 
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1 Štart aplikácie 
 
Po nainštalovaní aplikácie, pri zadávaní prístupového kódu z gridkarty sa zobrazí okno aplikácie eŠkola.  
Je potrebné mať pripojenie  k internetu, aby bolo možné overiť, či pracujete s najnovšou verziou aplikácie. 
 
Staršie verzie aplikácie totiž nepodporujú zasielanie niektorých údajov, ktoré sú aktuálne požadované. 
 
 

 
Obrázok 1 - Prihlásenie / číslo verzie aplikácie 
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2 Škola 
 
K tomu, aby bolo možné úspešne komunikovať s Centrálnym registrom, je potrebné mať správne vyplnené atribúty 
školy na záložke Škola. 
 

 
Obrázok 2 – Spravovanie údajov školy 

 
Po rozkliknutí tlačidla Údaje o škole,  na záložke CR je to predovšetkým EDUID – jednoznačný identifikátor, ktorý bol 
vašej škole alebo školskému zariadeniu pridelený a zaslaný spolu s heslom. 
Okrem toho je dôležitým atribútom aj týždenný pracovný čas vašej organizácie. 
 

2.1 Atribúty školy 
 
 

 
Obrázok 3- Spravovanie údajov školy pre potreby CR 

 

2.2 Nastavenie aktuálneho školského roka 
 
Je potrebné sa ubezpečiť, či je nastavený aktuálny školský  rok 2017/2018. 
 

 
Obrázok 4 – Nastavenie aktuálneho školského roka 
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3 Študijné a učebné odbory 
 

V Centrálnom registri musí mať škola zadané povolené odbory (ŠaUO) v súlade s ich oficiálnym priradením  škole. 
Ak sa vyskytne problém s uvedením niektorého zo študijných a učebných odborov (ŠaUO) a ich kódov, ktorý nie je 
možné riešiť v rámci školského informačného systému, kontaktujte správcu registra ŠaUO: 
anton.kvassay@cvtisr.sk. 
 

V prípade nesúladu, nebudú do CR zapísaní žiaci na „nepovolených“ odboroch. 
 

 
Obrázok 5 Spravovanie povolených študijných a učebných odborov  

 

Pridávanie odboru je možné  kliknutím na ikonu  v sekcii Záznamy  
 

 
Obrázok 6 - Pridávanie ŠaUO 
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3.1 Atribúty študijného a učebného odboru 
 

 
Obrázok 7 - Atribúty ŠaUO 

 

3.2 Jazyk študijného a učebného odboru 
 
Na záložke Obsah štúdia je potrebné mať vyplnený vyučovací jazyk daného študijného a učebného odboru. 
 

 
Obrázok 8 – Nastavenie vyučovacieho jazyka ŠaUO 
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4 Triedy 
 

Mnohé potrebné atribúty je možné zapísať alebo vybrať z číselníka na záložke Triedy.  
Na obrázku sú vyznačené atribúty, ktoré sú zasielané do Centrálneho registra. 
 

4.1 Trieda - Základné údaje 
 

 
Obrázok 9 – Trieda / Základné údaje 
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5 Predmety 
 
Predmety je možné zapísať na záložke Predmety. 
 

 
Obrázok 10 - Predmety 

 

5.1 Predmety – číselníkové hodnoty 

Predmety viete pridávať dvoma spôsobmi. V prvom rade použijete ikonu  na záložke predmety. Zobrazí sa 
zoznam predmetov zosynchronizovaný s CR. 
 

 
Obrázok 11 Číselník predmetov 

 
Po výbere sa predmet uloží a môžete editovať jeho vybrané údaje. 
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5.2 Predmety – nečíselníkové hodnoty 
 

Ak predmet nenájdete v číselníku použijeme ikonu  a pridáte predmet manuálne. 

 
Obrázok 12 Detail predmetu 
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6 Žiaci 
 
K ukladaniu údajov o žiakoch  sa dostanete  na záložke  Žiaci po kliknutí na ikonu Žiaci 
 

 
Obrázok 13 – Spravovanie údajov o žiakoch 

 
Údaje o žiakovi sú rozdelené na viacerých záložkách. 
Na nasledovných obrazovkách sú vyznačené atribúty, ktoré sú zasielané do Centrálneho registra(CR). 
Nie všetky sú pre každého žiaka povinné.  
Povinné atribúty sú označené červenou značkou.  
Atribúty, ktoré nie sú pre každého žiaka povinné sú označené zelenou značkou. Ak sú vyplnené, je možné ich 
exportovať  v aktualizačnej dávke do CR. 
Povinnosť vyplnenia atribútov sa nachádza na konci dokumentu tu. 

6.1  Žiak - Základné údaje 
 

 
Obrázok 14 – Žiak / Základné údaje 
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6.2 Žiak - Doplňujúce údaje 
 

 
Obrázok 15 – Žiak / Doplňujúce údaje 

 

6.3 Žiak - CR 
 

 
Obrázok 16 – Žiak / Špeciálne údaje pre CR 

 
Počet neospravedlnených hodín za uplynulý mesiac je povinný údaj len pre tých žiakov, ktorí majú zameškané 
neospravedlnené hodiny.  
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6.4 Žiak - Rozhodnutia 
 

 
Obrázok 17 - Žiak / Rozhodnutia 

 
Zoznam typov rozhodnutí 
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7 Zamestnanci 
 
Sprístupnenie zadávania údajov o zamestnancoch je možné vyvolať zo záložky Zamestnanci kliknutím na ikonu 
Zamestnanci 
 

 
Obrázok 18 - Spravovanie údajov o zamestnancoch 

 
Údaje každého zamestnanca sú rozdelené do viacerých kategórií na záložkách, ako je vidno na nasledujúcich 
obrázkoch. 
 

7.1  Zamestnanec - Základné údaje 
 

 
Obrázok 19 – Zamestnanec / Základné údaje 
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7.2 Zamestnanec - Doplňujúce údaje 
 

 
Obrázok 20 - Zamestnanec / Doplňujúce údaje 

 

7.3 Zamestnanec - Kontaktné údaje 
 

 
Obrázok 21 Zamestnanec / Kontaktné údaje 
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7.4 Zamestnanec - Mzda 
 

 
Obrázok 22 - Zamestnanec / Mzda 

 
Pracovná trieda, platová trieda a kreditový príplatok sú  povinné údaje pre každého pedagogického zamestnanca. 

7.5 Zamestnanec - Pracovný pomer 
 

 
Obrázok 23 - Zamestnanec / Pracovný pomer 

 

7.6 Zamestnanec - Úväzok 
 

 
Obrázok 24 - Zamestnanec / Úväzok 
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7.7 Zamestnanec - CR 
 

 
Obrázok 25 - Zamestnanec / CR 
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8 Výstupy 
 
Pred odoslaním údajov do CR je možné prezrieť si pripravené výstupy.  
Na záložke Výstupy kliknutím na ikonu - Preddefinované výstupy   
V ľavej časti pracovného okna následne rozkliknúť položku Centrálny register. 
Pod ňou sa rozbalia jednotlivé ikony výstupov. 
 

 
Obrázok 26 – Preddefinovaný výstup 

 
Dôležité sú hlavne  nasledovné výstupy: 

8.1  Zamestnanci 
 

 
Obrázok 27 - Preddefinovaný výstup / Zamestnanci 
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8.2 Žiaci 
 

 
Obrázok 28 - Preddefinovaný výstup / Žiaci 

 

8.3  Pridelenie EDUID 
 

 
Obrázok 29 - Preddefinovaný výstup / Pridelenie EDUID 
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9 Zaslanie  do Centrálneho registra 
 
Pre zaslanie údajov je potrebné  kliknutím na ikonu motýľa v ľavom hornom rohu  rozbaliť ponuku reportov a vybrať 
možnosť  Centrálny register.   
 

 
Obrázok 30 - Zaslanie  do Centrálneho registra 

 
V prípade, že  vám pribudli žiaci alebo zamestnanci,  je potrebné najskôr  zvoliť možnosť  Žiadosť o EDUID, následne 
Prevzatie EDUID.  
Ak nebolo pridelenie EDUID v niektorých prípadoch úspešné, je nutné na základe informácií z Prevzatia EDUID 
upraviť údaje dotknutých osôb a zaslať novú Žiadosť o EDUID. 
Až potom treba pristúpiť k Exportu údajov - k zaslaniu Aktualizačnej dávky. 
V Prevzatí výsledkov exportu je v priaznivom prípade oznam, že dávka bola spracovaná. V nepriaznivom prípade je 
oznam o nesúlade v jednotlivých záznamoch. 
 
Podrobný postup je v nápovede aplikácie eŠkola . 
Nápovedu vyvoláte kliknutím na linku  Postup  priamo v ponuke reportov. 
 

9.1 Žiadosť o EDUID 
 
Po zvolení  možnosti  Žiadosť o EDUID kliknutím na zvýraznenú plochu tak, ako je na obrázku 
 

 
Obrázok 31 – Žiadosť o EDUID 
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Následne aplikácia vykoná kontrolu zasielaných údajov  a v prípade neúplnosti alebo nekonzistencie údajov zobrazí 
chybové oznam. 
 

 
Obrázok 32 - Chybové hlásenie k Žiadosti o EDUID 

 
Tlačidlom OK je možné vyvolať zobrazenie nekonzistencií.  
Zvoľte  Podrobný výpis. Zobrazí sa zoznam atribútov, ktoré treba  opraviť 
 

  
Obrázok 33 - Chybové hlásenie Žiadosti o EDUID - detail 
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9.2 Povinné údaje pre získanie EDUID – 1. časť 
 
Vyznačenie povinných atribútov pre získanie EDUID žiaka na záložke Základné údaje 
 

 
Obrázok 34 - Povinné údaje pre získanie EDUID – 1. časť 

 

9.3 Povinné údaje pre získanie EDUID - 2. časť 
 
Vyznačenie povinných atribútov pre získanie EDUID žiaka na záložke Doplňujúce údaje 
 

 
Obrázok 35 - Povinné údaje pre získanie EDUID – 2. Časť 

 
Pole Ulica sa nevypĺňa v obciach, kde nie sú zavedené. 
Mestská časť sa vypĺňa iba pre Bratislavu a Košice. 
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9.4 Prihlásenie pre komunikáciu s CR 
 
V prípade korektne zadaných atribútov aplikácia zobrazí okno pre vstup do Centrálneho registra, v ktorom je 
vyplnené EDUID vašej školy, ktoré ste zadali v sekcii Škola.  
 

 
Obrázok 36 – Prihlásenie pre komunikáciu s CR 

 
Do poľa Heslo zadajte heslo, ktoré vám bolo doručené. 

 
Obrázok 37 - Prihlásenie pre komunikáciu s CR – heslo 

 
Po stlačení Pokračovať prebehne overenie prístupových práv.  
V nepriaznivom prípade sa zobrazí chybové hlásenie. 
 
Po priaznivom overení  aplikácia eŠkola zašle do CR žiadosť o EDUID novozadaných osôb vo vašom systéme.  
 

 
Obrázok 38 – Oznam o komunikácii s CR 

 
Po úspešnom prijatí  v CR sa zobrazí informačné okno  

 
Obrázok 39 - Oznam o úspešnom odoslaní žiadosti o EDUID 
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9.5 Prevzatie EDUID 
 
Spracovanie  žiadosti a príprava odpovede z CR trvá nejaký čas a v prípade nahromadenia sa veľkého počtu zaslaných 
žiadostí je potrebné počkať na spracovanie.  
 

 
Obrázok 40 – Prevzatie EDUID 

 
Kliknutím na druhú možnosť v zozname reportov - Prevzatie EDUID - aplikácia eŠkola získa informáciu o stave 
pridelenia EDUID k zaslaným osobám.  
Tento jedinečný identifikátor je danej osobe pridelený v CR na celú dobu jej registrácie v CR. Nemení sa ani po 
zmene školy alebo pracoviska. 

9.6 Export údajov do CR – Aktualizačná dávka 
Po úspešnom získaní EDUID je potrebné zaslať aktualizačnú dávku – teda „školské“ údaje detí, žiakov, poslucháčov 
a zamestnancov. 
 

 
Obrázok 41 – Export údajov 

 
Proces zasielania je rovnaký ako v prípade zasielania žiadosti o EDUID.  
V nepriaznivom prípade sa zobrazí oznam o chybe. 
 

 
Obrázok 42 - Export údajov / Chybový oznam 

 
Tlačidlo OK vyvolá protokol z kontroly so zoznamom chybových hlásení. 
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Obrázok 43 - Export údajov / Chybový oznam - detail 

 
V priaznivom prípade informačné okno o úspešnom zaslaní údajov. 
 

 
Obrázok 44 

9.7 Prevzatie výsledkov exportu 
Po spracovaní  aktualizačnej dávky je možné získať z CR spätnú väzbu o spracovaní zaslaného exportu zatlačením  

 
Obrázok 45 
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 V prípade spracovania Exportu bez chýb sa zobrazí informácia 
 

 
Obrázok 46 

 
Ak spracovanie exportu prebehlo s chybami, zobrazí sa informačné okno s varovaním. 
Obsahuje detaily o nespracovaných údajoch. 
 

 
Obrázok 47 

 
Po oprave a uložení opráv uvedených chýb je potrebné do CR znova zaslať Export údajov. 
Ku každému zamestnancovi alebo DŽP, ktorý mal vyplnenú niektorú položku nesprávne alebo ju nemal vyplnenú sa 
vráti EDUID danej osoby a informácia, v ktorej položke je problém. 
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10 Zoznam atribútov s  linkou na obrazovku v aplikácii eŠkola 
 

10.1 Pre získanie EDUID 
 

 
Názov atribútu osoby Typ atribútu Kontrola Linka na obrazovku 

1 Meno reťazec Tvrdá Povinné údaje pre získanie EDUID – 1. časť 

2 Priezvisko reťazec Tvrdá Povinné údaje pre získanie EDUID – 1. časť 

3 Rodné číslo  reťazec Tvrdá Povinné údaje pre získanie EDUID – 1. časť 

4 Dátum narodenia dátum Tvrdá Povinné údaje pre získanie EDUID – 1. časť 

5 Národnosť číselník Tvrdá Povinné údaje pre získanie EDUID – 1. časť 

6 Štátna príslušnosť číselník Tvrdá Povinné údaje pre získanie EDUID – 1. časť 

7 Pohlavie číselník Tvrdá Povinné údaje pre získanie EDUID – 1. časť 

8 Pobyt v ŠIS    Tvrdá 
 9 Krajina číselník Tvrdá Povinné údaje pre získanie EDUID - 2. časť 

10 Okres číselník Tvrdá Povinné údaje pre získanie EDUID - 2. časť 

11 Obec číselník Tvrdá Povinné údaje pre získanie EDUID - 2. časť 

12 Súpisné / Orientačné číslo reťazec Tvrdá Povinné údaje pre získanie EDUID - 2. časť 

 

10.2 Aktualizačná dávka DŽP 
 

  Názov atribútu  Typ atribútu Kontrola Linka na obrazovku 

1 EDUID  EDUID Tvrdá Pridelenie EDUID /  CR 

2 Potreba ZAU logická hodnota Žiadna Žiak - CR  

3 Zo sociálne znevýhodneného prostredia  logická hodnota Žiadna Žiak - Základné údaje  

4 Oslobodený od povinnosti dochádzať do školy logická hodnota Žiadna Žiak - Základné údaje  

5 Nadanie číselník Žiadna Žiak - CR  

6 Zdravotné znevýhodnenie číselník Žiadna Žiak - Základné údaje  

7 V hmotnej núdzi logická hodnota Tvrdá Žiak - Základné údaje 
8 Nárok na dopravu logická hodnota Tvrdá Žiak - Základné údaje 
9 Pobyt v ŠIS   Žiadna Žiak - Doplňujúce údaje  

10 Štruktúrované údaje adresy     Žiak - Doplňujúce údaje  

11 DŽP nástup na ŠaŠZ   Tvrdá 
 12 Odloženie PŠD logická hodnota Tvrdá Rozhodnutia  

13 Nastúpený logická hodnota Tvrdá Žiak - Základné údaje  

14 EDUID ŠaŠZ EDUID Tvrdá Atribúty školy  

15 Školský rok číselník Tvrdá Nastavenie aktuálneho školského roka  

16 DŽP evidovaný v ŠaŠZ (Evidencia DŽP na ŠaŠZ)   Tvrdá 
 17 EDUID ŠaŠZ EDUID Tvrdá Atribúty školy  

18 Číslo rozhodnutia o prijatí reťazec Žiadna Žiak - Rozhodnutia  

19 Štúdium od dátum Tvrdá Žiak - Základné údaje  

20 Štúdium do dátum Žiadna Žiak - Základné údaje  

21 Dátum ukončenia povinnej školskej 
dochádzky 

dátum Žiadna Nie je možné zadať v aktuálnej verzii 

22 Dátum ukončenia štúdia dátum Žiadna Žiak - Základné údaje  

23 Dôvod dlhodobej neprítomnosti   Žiak - CR 

24 DŽP za minulý školský rok logická hodnota Žiadna Posiela automaticky eŠkola 

25 Dĺžka štúdia číselník Tvrdá Atribúty študijného a učebného odboru 

26 Druh štúdia číselník Tvrdá Žiak - CR 

27    Typ ukončenia štúdia  číselník Žiadna Žiak - CR  

28 Dátum od dátum Tvrdá Žiak - CR  

29 Dátum do dátum Žiadna Žiak - CR  

30 Dôvod prerušenia štúdia číselník Žiadna Žiak - CR  

31 DŽP v ročníku   Žiadna 
 32 Študijný a učebný odbor   Tvrdá Žiak - Základné údaje  

33 ŠaUO - Kód ŠKOV reťazec Tvrdá Žiak - Základné údaje  

34 Jazyk číselník Tvrdá Trieda - Základné údaje  

35 Nad rámec výkonov určených vo VZN VÚC logická hodnota Žiadna Trieda - Základné údaje  

36 Odbor nad rozsah potrieb trhu práce  logická hodnota Žiadna Atribúty študijného a učebného odboru  

37 Žiaduci odbor pre trh práce 
 
 

logická hodnota Žiadna Atribúty študijného a učebného odboru  
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38 Špeciálny vzdelávací program číselník Žiadna Žiak - CR  

39 Individuálne integrovaný logická hodnota Žiadna Žiak - Základné údaje  

40 Výber školného logická hodnota Žiadna Žiak - CR  

41 Číslo triedneho výkazu celé číslo Tvrdá Žiak - Základné údaje  

42 Vyučovanie v druhej zmene logická hodnota Žiadna Žiak - CR  

43 Vyučovanie v spojenej triede  logická hodnota Žiadna Žiak - CR  

44 Trieda reťazec Tvrdá Žiak - Základné údaje  

45 Starostlivosť ZAU logická hodnota Žiadna Žiak - CR  

46 Starostlivosť SAU logická hodnota Žiadna Žiak - CR  

47 Športová príprava na škole logická hodnota Žiadna Žiak - CR  

48 Duálne vzdelávanie logická hodnota Žiadna Žiak - CR  

49 Miesto praktického vyučovania číselník Žiadna Žiak - CR  

50 Typ triedy číselník Tvrdá Trieda - Základné údaje  

51 Forma organizácie výchovy a vzdelávania číselník Tvrdá Žiak - CR  

52 Vyučovanie vo väzbe číselník Žiadna Žiak - CR  

53 Ročník číselník Tvrdá Žiak - Základné údaje  

54 Školský rok číselník Tvrdá Nastavenie aktuálneho školského roka  

55 Predpoklad účasti na lyžiarskom výcviku logická hodnota  Žiak - CR 

56 Predpoklad účasti v škole v prírode logická hodnota  Žiak - CR 

57 Bez informácie o DŽP logická hodnota  Žiak - CR 

58 Navštevuje klub detí logická hodnota  Žiak - CR 

59 Typ dochádzky číselník Tvrdá Žiak - CR 

60 Druh športu číselník  Žiak - CR 

61 Vyučovacie predmety    

62 Poradie cudzieho jazyka číslo  Nezadáva sa v súčasnom stave 

63 Názov vyučovacieho predmetu reťazec  Predmety – číselníkové hodnoty 

64 Polrok číselník  Posiela automaticky eŠkola 

65 Vyučovací jazyk číselník  Automaticky z triedy alebo školy 

66 Kontaktné údaje   Žiadna 
 67 Emailová adresa reťazec Žiadna Žiak - Doplňujúce údaje  

68 Telefón reťazec Žiadna Žiak - Doplňujúce údaje  

69 Mobil reťazec Žiadna Žiak - Doplňujúce údaje  

70 Dochádzka DŽP   Žiadna 
 72 Neospravedlnené hodiny celé číslo Tvrdá Žiak - CR 

73 Mesiac číselník Tvrdá Žiak - CR 

74 Národnosť číselník Tvrdá Žiak - Základné údaje 
75 Štátne príslušnosti    
76 Štátna príslušnosť číselník Tvrdá Žiak - Základné údaje 
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10.3 Aktualizačná dávka - zamestnanec 
 

 
Názov atribútu  Typ atribútu Kontrola Linka na obrazovku 

1 EDUID FO EDUID Tvrdá Zamestnanec - CR  

2 Pedagogická prax v rokoch celé číslo Tvrdá Zamestnanec - CR  

3 Odborná prax v rokoch celé číslo Žiadna Zamestnanec - CR  

4 Zamestnanecký pomer   Tvrdá 
 5 Identifikátor (Číslo pracovnej zmluvy) reťazec Tvrdá Zamestnanec - Pracovný pomer 

6 Dátum vzniku dátum Tvrdá Zamestnanec - Pracovný pomer 

7 Dátum skončenia dátum Žiadna Zamestnanec - Pracovný pomer 

8 Týždenný pracovný čas desatinné 
číslo (2,2) 

Tvrdá Atribúty školy  

9 Týždenný pracovný úväzok pre ZAU desatinné 
číslo (2,2) 

Žiadna Zamestnanec - Úväzok 

10 Týždenný pracovný úväzok pre SAU desatinné 
číslo (2,2) 

Žiadna Zamestnanec - Úväzok 

11 Poverenie cirkvi alebo náboženskej 
spoločnosti 

logická 
hodnota 

Žiadna Zamestnanec - CR  

12 Zdravotná poisťovňa číselník Žiadna Zamestnanec - Doplňujúce údaje  

13 Získaná jazyková spôsobilosť   Žiadna   

14 Jazyk číselník Tvrdá Zamestnanec - CR  

15 Úroveň ovládania jazyka číselník Tvrdá Zamestnanec - CR  

16 Dosiahnuté vzdelanie    Žiadna   

17 Stupeň dosiahnutého vzdelania číselník Žiadna Zamestnanec - Základné údaje  

18 ŠKOV číselník Tvrdá Zamestnanec - CR   

19 Kvalifikačné predpoklady číselník Žiadna Zamestnanec - CR   

20 Získaná kvalifikovanosť pre vyučovanie 
predmetu 

  Žiadna   

21 Kategória vyučovacieho predmetu číselník Tvrdá Nezadáva sa v súčasnom stave  

22 Doplňujúce vzdelanie   Žiadna   

23 Kontinuálne a doplňujúce vzdelávanie číselník Tvrdá Zamestnanec - Základné údaje  

24 Stav vzdelávania číselník Tvrdá Zamestnanec - Základné údaje  

25 Druh pracovného pomeru číselník Tvrdá Zamestnanec - CR  

26 Platová trieda číselník Tvrdá Zamestnanec - Mzda 

27 Pracovná trieda číselník Tvrdá Zamestnanec - Mzda 

28 Kreditový príspevok číselník Tvrdá Zamestnanec - Mzda 

29 Kariérový stupeň číselník Tvrdá Zamestnanec - Pracovný pomer 

30 Typ poberaného dôchodku číselník Žiadna Zamestnanec - CR  

31 Typ pracovného úväzku číselník Tvrdá Zamestnanec - Úväzok 

32 ISCO číselník Žiadna Zamestnanec - CR  

33 Kategória - podkategória číselník Žiadna Zamestnanec - Pracovný pomer 

34 Typ zamestnanca číselník Tvrdá Zamestnanec - CR  

35 Kariérová pozícia číselník Tvrdá Zamestnanec - Základné údaje  

36 Status pracovného pomeru číselník Žiadna Zamestnanec - CR  

37 Zamestnávateľ   Tvrdá 
 38 Zamestnávateľ - ŠaŠZ EDUID EDUID ŠaŠZ Žiadna Nastaví aplikácia  

39 Zamestnávateľ - Zriaďovateľ EDUID EDUID 
zriaďovateľa 

Žiadna Nastaví aplikácia  

40 História pôsobnosti zamestnanca   Tvrdá   

41 ŠaŠZ EDUID EDUID ŠaŠZ Tvrdá Nastaví aplikácia  

42 Dátum od dátum Tvrdá Zamestnanec - Pracovný pomer 

43 Dátum do dátum Žiadna Zamestnanec - Pracovný pomer 

44 Pracovný úväzok desatinné 
číslo (2,2) 

Tvrdá Zamestnanec - Úväzok 

45 Vyučovacia činnosť desatinné 
číslo (2,2) 

Tvrdá Zamestnanec - Úväzok 

46 IKT Kompetencie číselník Žiadna Zamestnanec - CR  

47 Spôsob využívania IKT číselník Žiadna Zamestnanec - CR  

48 Kontaktné údaje   Žiadna 
 49 Mailová adresa reťazec Žiadna Zamestnanec - Kontaktné údaje  

50 Telefón reťazec Žiadna Zamestnanec - Kontaktné údaje  

51 Mobil reťazec Žiadna Zamestnanec - Kontaktné údaje  

 


