
RIS A VAŠE PENIAZE
Workshop pre zástupcov škôl 
a školských zariadení

marec - apríl 2018



REZORTNÝ INFORMAČNÝ SYSTÉM (RIS)

Úlohou je zbierať jednotkové údaje a 
efektívne ich využívať 
pre riadenie rezortu

Podľa novely zákona 597/2003 Z.z. 
zabezpečuje podklady pre adresné

financovanie škôl a školských
zariadení (ŠZ) od septembra 2018



ZBER ÚDAJOV

Školy zadávajú údaje do RIS 
od roku 2015 

V septembri 2017 poslalo dávku
94 % škôl

Prvý „ostrý“ zber údajov ako podkladu
pre financovanie škôl prostredníctvom 
RIS bude prebiehať 
15. - 30. septembra 2018 
a následne vždy ku koncu mesiaca
od októbra do júna



VÝHODY RIS
Jednoduchá komunikácia

škôl so zriaďovateľom a štátom
1

Ušetrí byrokraciu

odpadne vypĺňanie kumulatívnych výkazov, 
kde sa zbierali niektoré údaje zo škôl opakovane

2

Štatistiky

s vysokou využiteľnosťou 
pre budúcnosť

3

Adresnejšie financovanie 

škôl a školských zariadení
4



CIELE RIS



AKO PRACOVAŤ S RIS

ŠKOLY ŠKOLY bez ŠIS

prostredníctvom svojich 

školských informačných 

systémov (ŠIS): 

aScAgenda, eŠkola

inštalovaním bezplatnej 

verzie programov 

aScAgenda či eŠkola

na odoslanie údajov 

do RIS

Stručné návody, ako zadávať údaje do RIS prostredníctvom 
týchto systémov, je možné nájsť na crinfo.iedu.sk

crinfo.iedu.sk




Práca s aScAgenda

Ďalšia výmena dát oboch systémov 

(školský a CR) je plne automatizovaná, 

používateľ iba sleduje hlásenia systému

V menu Hlavný > Odoslať štatistiky > 

Vypublikovanie údajov do Centrálneho 

registra (CR) zvoľte Pripraviť údaje na 

odoslanie

1

V záložke Odosielanie údajov vyplňte 

prihlasovacie meno a heslo do CR a 

zvoľte Komunikovať so serverom CR

2

















ZBER V MINULÝCH ROKOCH

2016

BEZPROBLÉMOVÉ PRIJATIE VŠETKÝCH DÁVOK

75,57%

2017

99,47%



VÝVOJ JE POZITÍVNY

Výrazne sa zlepšuje kvalita 

údajov

V septembrovom zbere

v roku 2016 bola

s problémami prijatá štvrtina 

dávok, 

v septembri 2017 to bolo len 

pol percenta všetkých dávok

Posun vo vyladení algoritmov 

pre formuláre EDUZBER z 

RIS

Aj kvôli spätnej väzbe zo škôl 

sa systém RIS neustále 

zlepšuje



AKO ZADÁVAŤ ÚDAJE?

Pri poskytovaní údajov sa školy riadia Metodickým 

pokynom pre aktualizáciu rezortných údajov

V metodickom pokyne sú v tabuľkách s atribútmi uvedené 

len niektoré, celý zoznam atribútov aj s ich významom a 

povinnosťou vyplnenia je uvedený 

na stránke ministerstva

Návody poskytuje aj stránka ministerstva:

• Pre eScAgendu

• Pre eŠkolu

http://www.minedu.sk/data/files/4867.pdf
http://www.minedu.sk/aktualizacia-udajov-do-centralneho-registra/
http://www.minedu.sk/data/files/6510.pdf
http://www.minedu.sk/data/files/6511.pdf


NAJČASTEJŠIE CHYBY
v zadávaní údajov (2017)

nezaslalo stanovené 
dávky

6%
škôl

8%
škôl

poslalo omylom dávky s 
nulovými hodnotami 

žiakov alebo 
zamestnancov



Dávka nebola zaslaná, alebo bola zaslaná s 
nulovým alebo nesprávnym počtom žiakov

Rôzne prístupy škôl k vykazovaniu prerušenia 
štúdia

Existencia rovnakých hodnôt v rôznych číselníkoch 
a podobných hodnôt v rámci jedného číselníka

Rôzne vykazovanie počtu žiakov študujúcich mimo 
územia SR

Niektoré športové gymnáziá nevypĺňali druh športu 
svojich študentov

NAJČASTEJŠIE CHYBY
v zadávaní údajov (2017)



Údaje žiakov a zamestnancov sa 
na serveri CR úspešným spracovaním 
prepisujú

Údaje predchádzajúcej spracovanej dávky 
sú vymazané a zapísané sú údaje novej 
spracovanej dávky

AKO TO FUNGUJE

Preto nie je možné zo strany škôl odosielať  
z jedného svojho systému zvlášť iba žiakov a 

z iného systému zvlášť iba zamestnancov, 
pretože v takýchto prípadoch sa vždy niečo 

vynuluje.



Niektoré školy vyplnili pre DŽP 
v bežných triedach príznak
vo väzbe, čím sa všetky takto 
uvedené DŽP vykázali ako 
vzdelávané vo väzbe

Chybné zadávanie rodného čísla

Nejednotné vykazovanie žiakov 
vzdelávaných mimo územia SR, 
rovnako nejednotné zadávanie 
prerušenie štúdia

ĎALŠIE OMYLY



V prípade riešenia problémov 
pri poskytovaní údajov do CR sa môžete obrátiť 

na e-mail:

helpdesk@iedu.sk

KDE NÁJDEM POMOC



AKO HLÁSIŤ 
NESÚLAD ÚDAJOV?

E-mailom na helpdesk@iedu.skA

B Prostredníctvom formulára
na crinfo.iedu.sk: „Kontaktujte nás“



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ!


