
Ako pripraviť a a zaslať údaje na OÚ v sídle kraja  

(podklad pre Sociálnu poisťovňu) 

 

 
 

1. Materská škola  a materská škola pre deti so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ďalej len „materská škola“) 

 

Príprava: 

 Materská škola v spolupráci so zriaďovateľom pripraví tabuľku (.xls) v zmysle 

rozhodnutia ministra č. 2020/12836:1 – A2110. 

 Tabuľka tvorí prílohu rozhodnutia ministra č. 2020/12836:1 – A2110. 

 V prípade, že dieťa navštevuje materskú školu celý mesiac, t.j.  bez prerušenia 

návštevy /predčasného ukončenia bude v dátume od prvý deň v mesiaci a do 

posledný deň v mesiaci. 

 V prípade, viacerých období od-do za jedno dieťa vo vykazovanom kalendárnom 

mesiaci bude toto dieťa  v zozname vo viacerých riadkoch a vždy s iným obdobím.  

Príklad: 

Meno Priezvisko Rodné číslo Navštevoval od Navštevoval do 

Anna Poctivá 123456/1234 1. 6. 2020 30. 6. 2020 

Ján  Striedavý 123567/2365 1. 6. 2020 4. 6. 2020 

Ján  Striedavý 123567/2365 15.6. 2020 19. 6. 2020 

 

Zasielanie: 

 Zriaďovateľ materskej školy zasiela údaje len elektronicky na OÚ v sídle kraja cez e-

schránku v stanovenom termíne podľa rozhodnutia ministra č. 2020/12836:1 – 

A2110. 

 Meno súboru, ktorý zriaďovateľ zasiela na OÚ v sídle kraja, je „MS_SP_XX“ pričom 

XX je EDUID materskej školy. 

 Pokiaľ je materská škola v prevádzke, tabuľku zasiela zriaďovateľ za mesiac jún, júl 

a august  2020. 

 

  



2. Základná škola a základná škola pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími 
potrebami (ďalej len „základná škola“) 

 
Príprava: 

 Základná škola v spolupráci so zriaďovateľom pripraví tabuľku (.xls) v zmysle 

rozhodnutia ministra č. 2020/12836:1 – A2110. 

 Tabuľka tvorí prílohu rozhodnutia ministra č. 2020/12836:1 – A2110. 

 V prípade, že žiak navštevuje základnú školu celý mesiac jún, t.j.  bez prerušenia 

návštevy /predčasného ukončenia bude v dátume od prvý deň v mesiaci a do 

posledný deň v mesiaci. 

 V prípade, viacerých období od-do za jedného žiaka vo vykazovanom kalendárnom 

mesiaci  t. j. v júni, bude tento žiak  v zozname vo viacerých riadkoch a vždy s iným 

obdobím.  

Príklad: 

Meno Priezvisko Rodné číslo Navštevoval od Navštevoval do 

Katarína Presná 123457/1234 4. 6. 2020 30. 6. 2020 

Andrej  Občasný 123567/2365 8. 6. 2020 10. 6. 2020 

Andrej Občasný 123567/2365 15.6. 2020 30. 6. 2020 

 

Zasielanie: 

 Zriaďovateľ základnej školy zasiela údaje len elektronicky na OÚ v sídle kraja cez e-

schránku v stanovenom termíne podľa rozhodnutia ministra č. 2020/12836:1 – A2110. 

 Meno súboru, ktorý zriaďovateľ zasiela na OÚ v sídle kraja, je „ZS_SP_XX“ pričom XX 

je EDUID základnej školy. 

 Pokiaľ je základná škola v prevádzke, tabuľku zasiela zriaďovateľ za mesiac jún  2020. 

 

V prípade, že sa jedná o základnú školu s materskou školou, zasiela zriaďovateľ za jún jeden 

zoznam za materskú školu a jeden za základnú školu. Za mesiac júl a august zasiela len za 

materskú školu, pokiaľ je v prevádzke.   


