
Vážení  zákonní zástupcovia,  

zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov („školský 

zákon“) vo svojej ostatnej novele č.188/2015 Z .z. v §157 pojednáva o Centrálnom registri , ktorý spravuje 

a prevádzkuje ministerstvo školstva. Školám spresňuje tento zákon povinnosť zabezpečiť od zákonných 

zástupcov údaje do Centrálneho registra (viac informácií na http://www.minedu.sk/data/files/4867.pdf ) . 

Sú to tieto osobné údaje:  
 a) ak ide o dieťa, žiaka alebo poslucháča,  

  1. titul, meno a priezvisko, rodné priezvisko,  

  2. dátum, miesto, okres a štát narodenia,  

  3. dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za mŕtveho,  

  4. rodné číslo,  

  5. pohlavie,  

  6. národnosť,  

  7. štátne občianstvo,  

  8. spôsobilosť na právne úkony,  

  9. rodinný stav,  

10. adresa bydliska a druh pobytu,  

11. zákaz pobytu,  

12. kontakt na účely komunikácie,  

13. adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy,  

14. skutočnosti podľa § 144 ods. 7 písm. d),  

15. dátum prijatia, študijný odbor, zameranie študijného odboru, učebný odbor alebo zameranie učebného odboru, výchovno-vzdelávací 

program a forma organizácie výchovy a vzdelávania v škole, školskom zariadení alebo pracovisku praktického vyučovania a údaje o účasti 

na aktivitách v nich,  

16. učebná zmluva podľa osobitného predpisu,92a)  

17. zmluva o budúcej pracovnej zmluve podľa osobitného predpisu,92b)  

18. dosiahnutý stupeň vzdelania a dosiahnuté výsledky vzdelávania,  

19. počet vyučovacích hodín, ktoré neabsolvoval bez ospravedlnenia, a to za každý kalendárny mesiac školského roka,  

20. rozhodnutia týkajúce sa výchovy a starostlivosti,  

21. porušenie práv podľa § 144 ods. 1 písm. k),  

22. rozhodnutia týkajúce sa ohrozenia výchovy a vzdelávania alebo zanedbávania starostlivosti o povinnú školskú dochádzku,  

 b) ak ide o zákonného zástupcu dieťaťa, žiaka alebo poslucháča,  

1. osobné údaje v rozsahu podľa písmena a) prvého až dvanásteho bodu,  

2. dosiahnuté vzdelanie,  

3. adresa sídla alebo miesta podnikania zákonného zástupcu alebo jeho zamestnávateľa.  

Vzhľadom na uvedenú povinnosť aktualizovať Centrálny register do konca 30.9.2015 Vás žiadame 

o poskytnutie predmetných údajov (každý rodič samostatne). Údaje v písomnej podobe doručte prosím 

v zalepenej obálke prostredníctvom triedneho učiteľa do pondelka 28.9.2015. Poverený na spracovanie 

údajov je ZRŠ Mgr. Tibor Rusinko. Po  vložení údajov do registra budú písomné podklady skartované 

v kancelárii, v ktorej sa spracovávali. Obsah registra nebude ukladaný na žiadny nosič dát, len do 

Centrálneho registra prostredníctvom licencovanej aplikácie ASC agenda. V prípade, že sa rozhodnete 

údaje neposkytnúť, napíšte len meno a priezvisko, vyznačte Vaše rozhodnutie v tomto liste a potvrďte 

podpisom. Ďakujem za porozumenie.                                                              RNDr. Jana Weisová, riaditeľka ZŠ  

1. titul, meno a priezvisko,  

      rodné priezvisko,  

2. dátum, miesto, 

      okres a štát narodenia,  

3. dátum a miesto úmrtia alebo údaj o vyhlásení za mŕtveho alebo zrušení vyhlásenia za mŕtveho, 

 

      4. rodné číslo,  

      5. pohlavie, 

      6. národnosť,  

      7. štátne občianstvo,  

      8. spôsobilosť na právne úkony, ( áno/nie)* 

      9. rodinný stav,  

    10. adresa bydliska a druh pobytu ( TP/PP)*,  

    11. zákaz pobytu,  

    12. kontakt na účely komunikácie 

    13. dosiahnuté vzdelanie 

    14. adresa sídla alebo miesta podnikania zákonného zástupcu alebo jeho zamestnávateľa  

 

Poskytujem len vybrané údaje  ( áno/nie)* 

Údaje neposkytujem                   ( áno/nie)*          PODPIS: 
*hodiace sa ZAKRÚŽKUJTE. Píšte prosím čitateľne paličkovým písmom. 

Ďalšie informácie nájdete aj na 

 http://www.minedu.sk/skoly-maju-este-tyzden-na-odoslanie-udajov-do-rezortneho-informacneho-systemu/ 

http://www.minedu.sk/data/files/4867.pdf
http://www.minedu.sk/skoly-maju-este-tyzden-na-odoslanie-udajov-do-rezortneho-informacneho-systemu/

