
 

 

 

Usmernenie ku kontrole sprá vnosti 

zásláný ch áktuálizác ný ch dá vok do RIS 
 

Úvod 
V rámci pravidelnej aktualizácie údajov do Centrálneho registra dochádza pri spracovaní zaslaných 
aktualizačných dávok do Rezortného informačného systému (RIS) k zamietnutiu dávky alebo k  
spracovaniu s chybami.  
 
Spracovanie s chybami, resp. zamietnutie má za následok, že sa z dávky nezapíšu žiadne údaje do 
Centrálneho registra.  
 
Pomocou tohto usmernenie si škola  vie skontrolovať správnosť zasielaných údajov do Centrálneho 
registra a zároveň nájsť chyby, pre ktoré nebola dávka úspešne spracovaná v Školskom informačnom 
systéme (ŠIS) alebo prostredníctvom crinfo.iedu.sk  
 

Kontrola v ŠIS aSc Agenda 

 Pred odoslaním štatistík 
 V okne Odosielanie údajov (Hlavný / Odoslať štatistiky kliknete na Pripraviť údaje na odoslanie 
a zvolíte záložku Odoslať štatistiky) sa Vám ukáže zoznam chýb, ktoré je potrebné pred odoslaním 
odstrániť. Chyby môžu byť: 

• upozornenia – zobrazené oranžovou farbou – dávku je možné odoslať a bude spracovaná (možná 
chyba v údajoch), 

• varovania – zobrazené červenou farbou – daného žiaka / zamestnanca nie je možné odoslať. Pri 
prípadnom odoslaní dávka nebude spracovaná (RIS vráti informáciu, že ste nezaslali žiaka, ktorého 
ste v minulosti zasielali). 

 
V stĺpci „Údaje“ je popísaná chyba, pre ktorú nemožno daného žiaka/zamestnanca odoslať. Je potrebné 
sa vrátiť do karty žiaka / zamestnanca a danú chybu opraviť.  

 



 

 

Po odoslaní štatistík 
 
Je potrebné počkať na odpoveď z Centrálneho servera. Mimo obdobia septembrového zberu trvá 
odpoveď z Centrálneho servera približne dve minúty. Je potrebné pohľadať riadok v ktorom sa nachádza 
Odpoveď RIS: . Výsledok môže mať tri stavy: 

• dávka spracovaná – všetko je v poriadku, dávka bola odoslaná korektne, 

• dávka spracovaná s chybami – žiadne údaje z dávky sa nezapísali, je potrebné ich opraviť podľa 
popísaných chýb a znovu odoslať, 

• dávka nespracovaná – žiadne údaje z dávky sa nezapísali, je potrebné ich opraviť podľa 
popísaných chýb a znovu odoslať. 

 
Na nasledovnej obrazovke je znázornená situácia, keď je dávka zamietnutá. V riadkoch nad informáciou 
je popis chýb: 
 

 
 
Nasledovná obrazovka znázorňuje situáciu, keď je odpoveď zo strany RIS „Dávka spracovaná“ 

 



 

 

Kontrola v ŠIS eŠkola 
 
Každý export do Centrálneho registra (CR) je nevyhnutné ukončiť funkciou Prevzatie výsledkov exportu.  
 
Až vtedy máte istotu, že Vami zaslané údaje boli aj úspešne spracované. Túto funkciu môžete použiť 
kedykoľvek. Funkcia je k dispozícii v hlavnom menu: 
 

 
 
Ak pri spracovaní Vašej dávky v RIS došlo ku chybe, program eŠkola Vás upozorní chybovým oznamom, 
prebratým z RIS. Danú chybu je potrebné odstrániť a export údajov zopakovať. (Na ďalšom obrázku je 
príklad chybového oznamu, ak ste jednému žiakovi riadne nevyplnili údaje o ukončení štúdia.) 
 

 



 

 

Kontrola na crinfo.iedu.sk 
Správnosť odoslania údajov si môžete skontrolovať aj na crinfo.iedu.sk. Po prihlásení do systému cez 
záložku ŠaŠZ a Zriaďovatelia si rozkliknite záložku Reporty. Ak uvidíte v časti ŠaŠZ s aktualizačnou dávkou 
DŽP počet akceptovaných DŽP 0, to znamená, že Vaša dávka bola zamietnutá a je potrebné ju poslať 
znovu.  
 

 
 
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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