
 

 

 

Metodicke  usmernenie pre registrá ciu 

odí dencov do Centrá lneho registrá 
 

Úvod 
V rámci pravidelnej aktualizácie údajov do Centrálneho registra budú školy zasielať údaje o DŽP 
zaradených do školy v súvislosti s vojnovým konfliktom na Ukrajine.  
Školy prvýkrát zašlú údaje o zaradených deťoch a žiakoch za mesiac marec najneskôr do 5. apríla 2022. 

 

Zadávanie DŽP zaradených na vzdelávanie 
V rámci aktualizačnej dávky sa zašle každé dieťa a žiak, ktorý bol zaradený na vzdelávanie. Škola vyplní 
údaje o DŽP rovnako ako pri deťoch a žiakoch riadne prijatých na vzdelávanie.  
 
Odídencom sa rozumie DŽP, ktorý bol zaradený do školy po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajine  
po 24. februári 2022. 
 
Pre zaradenie musí byť DŽP registrovaný minimálne ako Odídenec na Cudzineckej polícii. Škola vypisuje 
zadané údaje z Potvrdenia o udelení tolerovaného pobytu, vrátane prideleného slovenského rodného 
čísla. Škola zadáva slovenský prepis mena DŽP tak, ako je uvedené na predloženom doklade. 

 
V aSc Agende sa pri odídencoch navyše vypĺňa atribút Typ utečenca.  
 
Pri atribúte Typ utečenca škola vyberie jednu z možností: 
 

NÁZOV POLOŽKY POPIS 

Odídenec / dočasné útočisko DŽP sa preukáže potvrdením o udelení tolerovaného pobytu, v ktorom 
má napísané Odídenec 

Žiadateľ o azyl DŽP sa preukáže žiadosťou o azyl vydanou Migračným úradom 

Azylant DŽP sa preukáže rozhodnutím o udelení pobytu alebo vydaným 
plastovým dokladom o pobyte v SR 

Neznámy stav konania DŽP sa nevie preukázať žiadnym súvisiacim dokladom 
 
V programe eŠkola sa Typ utečenca vypĺňa do poznámky. Presný postup je popísaný v návode dostupnom 
na https://e-tlaciva.sk/navody/EvidovanieUtecencov.pdf 
 

 

Zadávanie atribútov v školskom informačnom systéme 
Pri zadávaní zaradených DŽP sa jednotlivé atribúty vypĺňajú podľa skutočnosti rovnako ako riadne pri 
prijatých deťoch a žiakoch. V nasledujúcej tabuľke sú metodické poznámky k vybraným atribútom. 
 

ATRIBÚT(y) POPIS 

Meno, priezvisko, rodné 
priezvisko 

Vyplní sa v slovenskom prepise mena podľa predloženého dokladu 
z Cudzineckej polície 

Rodné číslo Vyplní sa slovenské rodné číslo podľa predloženého dokladu 
z Cudzineckej polície 

https://e-tlaciva.sk/navody/EvidovanieUtecencov.pdf


 

Národnosť, štátna 
príslušnosť 

Vyplní sa podľa reality (najčastejšie ukrajinská/ruská, Ukrajinská 
republika) 

Pobyt osoby Ak daný DŽP nemá v SR trvalý pobyt, uvedie sa adresa miesta, na 
ktorom sa na Slovensku zdržiava 

Zo SZP,  
z rodín v HN,  
nadanie,  
zdravotné znevýhodnenie, 
vzdelávací program pre deti 
a žiakov so ZZ 

HN: na základe potvrdenia ÚPSVaR (nateraz pravdepodobne nebude 
mať takmer nik) 
Ostatné: vyplní sa iba vtedy ak DŽP predloží potvrdenie zo zariadenia 
poradenstva a prevencie (CPaP alebo ŠCPaP) (nateraz pravdepodobne 
nebude mať takmer nik) 

Absolvoval predprimárne 
vzdelávanie 

Nie je potrebné vypĺňať 

Materinský jazyk, iný 
materinský jazyk 

Vyplní sa podľa skutočného stavu (napr. ukrajinský, ruský) 

Štúdium od Prvý deň od dátumu zaradenia na vzdelávanie (nie štúdium DŽP 
všeobecne) 

Typ začiatku Riadny nástup  
Pozn.: Iba ak žiak prišiel už z inej slovenskej školy, vyplní sa prestup 
z inej školy.  

Štúdium do Vyplní sa vtedy, ak DŽP medzičasom odišiel do inej školy. Vyplní sa deň 
poslednej návštevy DŽP 

Typ ukončenia štúdia Ak žiak prešiel na inú školu v rámci SR: prestup / pokračovanie v plnení 
PŠD v inej škole 

 
Ak žiak odišiel do zahraničia alebo sa vrátil do domovskej krajiny: 
odhlásenie / zrušenie pobytu v SR 

 
Neznámy ďalší pobyt žiaka: predčasné skončenie / splnenie PŠD bez 
absolvovanie VP ZŠ 

Dátum skončenia PŠD Nie je potrebné vypĺňať. Môže sa vyplniť pre žiakov, ktorí dosiahli 
ekvivalent veku, v ktorom sa PŠD normálne ukončuje na Slovensku, 
teda na konci šk. roka, v ktorom žiak dovŕšil 16. rok veku. 

Dĺžka štúdia Vyplní sa bežná dĺžka štúdia študijného a učebného odboru, na ktorý 
je DŽP zaradený.  

Dôvod dlhodobej 
neprítomnosti / prerušenie 
štúdia 

Vyplní sa podľa reálneho stavu, ak takýto nastane 

Forma osobitná – 
nadväzujúca OVP 

Vyplní sa podľa skutočného stavu, štandardne riadne štúdium.  

 
Pre deti, ktoré do 1. 9. 2021 dovŕšili vek 5 rokov a sú zaradené do MŠ, 
sa vyplní plnenie PPV.  

 
Pre deti, ktoré do 1. 9. 2021dovŕšili vek 6 rokov a a sú zaradené do MŠ 
sa vyplní pokračovanie plnenia PPV. 

Typ dochádzky Riadna 

Cudzie jazyky a druh výchovy Vyplní sa podľa skutočného stavu. V prípade výchovy platí len pre 
ročníky, v ktorých sa etická / náboženská výchova vyučuje.  

Kontaktné údaje a údaje 
rodičov 

Vyplnia sa iba tie údaje, ktoré sú škole známe.  

Pokračovanie na ďalšej strane  
 
 
 
 



 

Študijný a učebný odbor,  
školský rok,  
ročník,  
rok dochádzky,  
forma organizácie výchovy 
a vzdelávania,  
s vyučovaním jazyka 
národnostnej menšiny, 
odbor nad rozsah potrieb 
trhu práce,  
žiaduci odbor pre trh práce, 
striedavá starostlivosť, 
športová príprava na škole 
druh športu,  
výber školného, 
vyučovanie v druhej zmene,  
vyučovanie v spojenej 
triede, 
ubytovaný na internáte, 
stravuje sa v ŠJ, 
navštevuje ŠKD 

Vyplní sa podľa skutočnosti odboru a ročníka, do ktorého bol DŽP 
zaradený.  
Vypĺňajú sa len relevantné atribúty pre daný typ a druh školy.  

Duálne vzdelávanie, 
číslo učebnej zmluvy, 
číslo zmluvy o budúcej 
zmluve 

Uvedie sa len pri žiakoch, ktorí majú podpísanú učebnú zmluvu 
a reálne nastúpili do Duálneho vzdelávania. K 31.03.2022 by takíto 
žiaci nemali byť.  

Nad rámec plánu výkonov Nevypĺňa sa. Zaradení žiaci sa nebudú započítavať do plánu výkonov / 
nad plán výkonov 

 

Kontakty 
 
Pokiaľ potrebujete konzultovať niektoré nejasnosti, prípadne problémy ohľadom prihlasovania do 

informačného systému RIS, informácie Vám poskytnú zamestnanci Centra podpory používateľov, Dátové 
centrum rezortu školstva, na bezplatnom telefónnom čísle: 0800 138 033, prípadne na e-mailovej adrese: 
helpdesk@iedu.sk 

 
Odpovede na Vaše otázky týkajúce sa obsahovej stránky aktualizácie údajov do Centrálneho registra 

Vám budú zodpovedané na e-mailovej adrese: aktualizacia_ris@minedu.sk.  
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