
Ako zadať súhlas s poskytnutím údajov pre bezúhonnosť po prihlásení 

Predslov  
Dňa 18.9.2019 bol Národnou radou Slovenskej republiky schválený zákon č. 310/2019 Z. z. 
o Fonde na podporu športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorým sa súčasne mení 
a dopĺňa zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 209/2019 Z. z. (ďalej len „novela“). 
Novelou sa v súvislosti s preukazovaním bezúhonnosti pedagogických zamestnancov a 
odborných zamestnancov mení pôvodný termín na poskytnutie údajov potrebných na 
vyžiadanie odpisu registra trestov na 31. decembra 2019, pričom nesplnenie tejto povinnosti 
zo strany pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov má za následok, že sa na 
účely zákona č. 138/2019 Z. z. nebudú považovať za bezúhonných. V dôsledku prijatia novely 
a závažnosti rizík nesplnenia povinnosti poskytnúť údaje týkajúcich sa významnej časti 
obyvateľstva Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR rozhodlo o rozšírení možností 
poskytnutia údajov potrebných na vyžiadanie odpisu registra o elektronický spôsob, 
prostredníctvom Rezortného informačného systému. 
 

Postup 
1. Spustite si svoj webový prehliadač a do prehliadača zadajte adresu nižšie resp. na ňu 

kliknite: 

 crinfo.iedu.sk/bezuhonnost alebo  

 crinfo.iedu.sk  a vyberte tlačidlo Bezúhonnosť. 
 

 
 

2. Zobrazí sa Vám stránka pre preukazovanie bezúhonnosti pedagogických a odborných 
zamestnancov elektronickým spôsobom, viď obrázok. 

https://crinfo.iedu.sk/bezuhonnost/
https://crinfo.iedu.sk/


 
 

3. Ak už máte prihlasovacie údaje tak kliknite na tlačidlo Prihlásenie. Ak ich ešte nemáte tak 
postup ako ich získať je popísaný na danej stránke resp. stačí kliknúť na text  
Ako získať prihlasovacie údaje a dokument sa Vám otvorí  

 

4. Zobrazí sa Vám stránka na zadanie prihlasovacích údajov, kde je potrebné zadať svoje 
prihlasovacie údaje a stlačiť tlačidlo Prihlásiť. 

 
  

https://crinfo.iedu.sk/vykazy/postup_ako_ziskat%20prihlasovacie_udaje.pdf


5. Ak sa prihlasujete prvýkrát tak budete vyzvaný na zmenu prvotného (pôvodného) hesla. 

 Zadajte pôvodné heslo, nové heslo a nové heslo zopakujete aj do položky 
„Potvrdenie nového hesla“ a stlačte tlačidlo „Odoslať“. 
Nové heslo musí spĺňať tieto podmienky: 

• Musí mať minimálne 8 znakov 
• Musí obsahovať minimálne jednu číslicu (0-9) 
• Musí obsahovať minimálne jedno malé a jedno veľké písmeno (a-z, A-Z) 
• Musí obsahovať minimálne jeden špeciálny znak z množiny (*@$!,.:) 

 

 
6. Po úspešnom prihlásení sa Vám zobrazí obrazovka so zoznamom zamestnávateľov, 

pre ktorých ste už ako pedagogický resp. odborný zamestnanec súhlasil / nesúhlasil 
s poskytnutím údajov. 
V prípade ak idete zadať prvý súhlas tak daný zoznam bude prázdny.  

 
7. Kliknite na tlačilo Zadať nový súhlas. 
8. Zobrazí sa Vám obrazovka pre zadanie údajov pre zápis nového súhlasu. 
9. Na stránke sa Vám predvyplnia údaje podľa údajov v RIS (rezortnom informačnom 

systéme), ak sa v ňom nachádzajú.  
Na stránke môžu byť teda niektoré Vaše osobné údaje, adresa trvalého pobytu a údaje 
o  pracovnom pomere u zamestnávateľa už predvyplnené. 
Ak nemáte žiadne údaje resp. niektoré údaje predvyplnené tak je ich potrebné 
na obrazovke doplniť. 
Je potrebné vyplniť minimálne všetky údaje označené červenou hviezdičkou. 
Ak chcete dostať emailom aj potvrdenie o poskytnutí údajov pre potreby bezúhonnosti 
je potrebné vyplniť položku Email svojou emailovou adresou a zopakovať ju aj do 
položky Kontrolný email.  



Ak vyplníte niektoré údaje nesprávne, tak Vás na to systém upozorní, že pri 
problematických položkách sa zobrazia texty: 

 Texty červeným písmom znamenajú, že údaje v danej položke je potrebné opraviť. 
Bez opravy v tejto položke nie je možné poslať súhlas.  

 Texty žltým písmom sa zobrazujú ako upozornenia na preklepy, resp. inej menej 
závažnej chyby. V tomto prípade, je možné zaslať súhlas aj bez opravy tejto 
položky.  

 
 

10. Údaje o zamestnávateľovi vypĺňate v sekcii Poskytnúť údaje pre súhlas. 

 
 Ak Vám v zozname chýba zamestnávateľ, kde ste zamestnaný ako pedagogický 

alebo odborný zamestnanec resp. uchádzač o zamestnanie na pozíciu 
pedagogického alebo odborného zamestnanca môžete ho pridať cez tlačidlo Pridať 
zamestnávateľa. 

 Ak chcete pridať viacerých zamestnávateľov je to potrebné vždy cez tlačidlo Pridať 
zamestnávateľa. 



 Po stlačení tlačidla Pridať zamestnávateľa sa Vám zobrazí časť obrazovky 
s vyhľadávacími kritériami pre vyhľadanie svojho zamestnávateľa spolu 
so zoznamom nájdených zamestnávateľov. 

 Môžete zadať niektoré vyhľadávacie kritériá o Vašom zamestnávateľovi a stlačiť 
tlačidlo Vyhľadať. 
Pozn. Ak chcete vyhľadať podľa názvu tak môžete dať niekoľko začiatočných písmen 
názvu a následne dať znak % ako je v ukážke. 

 
 V zozname zamestnávateľov sa zobrazí prvých x zamestnávateľov (podľa 

nastavenia položky Počet záznamov na stránku) ktorí sú evidovaní v RIS a vyhovujú 
zadaným vyhľadávacím kritériám, môže si dať zobraziť ďalšie záznamy zo zoznamu, 
pod vyhľadaným zoznamom. 

i. Vyhľadávacie kritériá je možné opakovane meniť a dať znovu vyhľadať. 
ii. Používateľ môže zrušiť výber zamestnávateľa – stlačí tlačidlo Zrušiť. 

 Používateľ si vyberie zamestnávateľa so zoznamu tlačidlom Vybrať pri danom 
zázname a tento sa pridá do zoznamu poskytnutia údajov pre súhlas. 

 V prípade, že nechcete vybrať žiadneho zamestnávateľa zo zoznamu môžete stlačiť 
tlačidlo Zrušiť. 

  



12. V prípade, že ste zadali nesprávneho zamestnávateľa je možné ho vymazať zo zoznamu 

tlačidlom   pri danom zázname. 

 
 

13. V zozname zamestnávateľov pre poskytnutie údajov pre súhlas môžete zmeniť hodnoty 
v položke Poskytnutie z prednastavenej hodnoty „Poskytujem“ na „Neposkytujem“ 
súhlas.  
V položke Účel súhlasu môžete zmeniť prednastavenú hodnotu „Súhlas zamestnanca“ 
na „Súhlas žiadateľa o zamestnanie“ v prípade ak ste uchádzačom o zamestnanie 
pre daného zamestnávateľa. 

 
 

14. V prípade, že ste už vyplnili údaje o poskytnutí údajov pre súhlas pre Vašich 
zamestnávateľov tak je potrebné stlačiť tlačidlo Zapísať súhlas. 

a. Ak sú vyplnené všetky povinné údaje tak sa Vám zobrazí oznam, že súhlasy boli 
zapísané a zároveň sa Vám na emailovú adresu zadanú v sekcii údaje osoby 
(položka Email) pošle potvrdzujúci email.. 

b. Ak nie sú vyplnené niektoré povinné údaje je potrebné skontrolovať údaje na danej 
obrazovke a doplniť ich následne po doplnení opäť stlačiť tlačidlo Zapísať súhlas. 

 


