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Zber osobných údajov pre Centrálny register 
 

Vážení rodičia,  

V súlade s §158 ods. 1 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene 

a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 245/2008 Z. z.“) poskytujú školy a školské zariadenia do 

Rezortného informačného systému údaje pre vedenie Centrálneho registra. Centrálny register je zoznam 

osobných údajov o deťoch, žiakoch a poslucháčoch, ktorí sa zúčastňujú na výchovno-vzdelávacom 

procese v školách, školských zariadeniach a pracoviskách praktického vyučovania, ako aj zoznam 

osobných údajov o zákonných zástupcoch týchto detí, žiakov a poslucháčov. /Rozsah údajov si môžete 

podrobne pozrieť v § 157 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z./  

Osobné údaje spracúvané v centrálnom registri sú podľa tohto zákona rozhodujúce pre potreby škôl, 

školských zariadení, zriaďovateľov škôl, zriaďovateľov školských zariadení, štátnych orgánov, orgánov 

územnej samosprávy a iných orgánov verejnej správy. 

Odsek 7 § 157 

Centrálny register je neverejný a ministerstvo školstva spracúva a poskytuje osobné údaje z centrálneho 

registra v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov93) len osobám podľa odseku 

8, a to na účely 

a) zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v školách a školských zariadeniach, 

b) overovania dokladov o vzdelaní a dosiahnutom stupni vzdelania podľa osobitného predpisu,93a) 

c) overovania dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania alebo kvalifikácii na účel poskytovania 

štipendií podľa tohto zákona, 

d) štatistických spracovaní údajov vrátane medzinárodných porovnaní a na rozpočtové účely, 

e) zabezpečovania výkonu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a starobného dôchodkového 

sporenia alebo 

f) plánovania a zabezpečovania úloh na úseku verejnej dopravy. 

Odsek 8 § 157 

Ministerstvo školstva sprístupní osobné údaje v centrálnom registri pre 

a) školy a školské zariadenia, ktoré sa ich týkajú alebo ktoré sa týkajú žiakov, detí a poslucháčov, ktorým 

zabezpečujú výchovu a vzdelávanie, 

b) zriaďovateľov, ktoré sa týkajú nimi zriadených škôl a školských zariadení, 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245#f6673478
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245#f6673469
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2008-245#f6673469
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c) orgány štátnej správy v školstve v rozsahu ich pôsobnosti podľa osobitných predpisov, 

d) iné orgány štátnej správy, orgány územnej samosprávy, Štatistický úrad Slovenskej republiky, Sociálnu 

poisťovňu, zdravotné poisťovne a vysoké školy na účely plnenia ich úloh, a to na základe písomnej dohody 

medzi ministerstvom školstva a týmto subjektom. 

 

V Metodickom pokyne Ministerstva školstva pre aktualizáciu rezortných údajov do Centrálneho registra 

zo septembra 2015 má škola povinnosť aktualizovať údaje do 30. septembra 2015. 

Žiadame Vás preto o spoluprácu pri vypĺňaní listu zberu osobných údajov zákonných zástupcov, ktorý 

sme Vám zaslali Vašimi deťmi vo štvrtok 24. septembra 2015.  

Ubezpečujeme Vás, že Vaše osobné údaje budú chránené, manipulovať s nimi budú len osobitne 

poverení zamestnanci. List s vyplnenými údajmi prosíme vrátiť v priloženej zalepenej obálke, ktorú 

označíte menom triednej učiteľky Vášho dieťaťa - a to buď do rúk triednej učiteľky Vášho dieťaťa, alebo 

pracovníkovi na vrátnici ZŠ Námestie mladosti 1, 010 15 ŽILINA,  do 28. septembra 2015 /pondelok/. 

Ďakujeme za spoluprácu. 

https://www.minedu.sk/data/files/4867.pdf
https://zshajik.edupage.org/files/Kontaktny_list_zber_osobnych_udajov.pdf

