Aplikačná pomôcka k preukazovaniu bezúhonnosti
pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov

1. Podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon č. 138/2019 Z. z.“), za bezúhonného sa považuje ten pedagogický
zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý nebol právoplatne odsúdený za
 obzvlášť závažný zločin,
 úmyselný trestný čin proti životu a zdraviu, úmyselný trestný čin proti slobode a
ľudskej dôstojnosti, úmyselný trestný čin proti rodine a mládeži, úmyselný trestný čin
proti majetku, úmyselný trestný čin všeobecne nebezpečný, úmyselný trestný čin proti
republike, úmyselný trestný čin proti poriadku vo verejných veciach, úmyselný trestný
čin proti iným právam a slobodám, úmyselný trestný čin proti mieru a ľudskosti,
úmyselný trestný čin terorizmu a extrémizmu, úmyselný trestný čin vojnový alebo
 trestný čin spáchaný z nedbanlivosti priamo pri výkone pracovnej činnosti
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca.
Ak ide o obzvlášť závažný zločin, trestný čin nedovolenej výroby omamných
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi,
trestný čin znásilnenia, trestný čin sexuálneho násilia, trestný čin sexuálneho zneužívania,
trestný čin súlože medzi príbuznými, trestný čin opustenia dieťaťa, trestný čin zanedbania
povinnej výživy, trestný čin týrania blízkej osoby a zverenej osoby, trestný čin
ohrozovania mravnej výchovy mládeže, trestné činy korupcie, trestný čin výroby detskej
pornografie, trestný čin rozširovania detskej pornografie, trestný čin prechovávania detskej
pornografie a účasť na detskom pornografickom predstavení a trestný čin ohrozovania
mravnosti, za bezúhonného sa nepovažuje ani ten, komu bolo odsúdenie za taký trestný
čin zahladené alebo na ktorého sa hľadí, ako keby nebol za taký trestný čin odsúdený.
2. Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec preukazuje bezúhonnosť odpisom
registra trestov. V súlade s § 15 ods. 4 zákona č. 138/2019 Z. z. na tento účel
pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec poskytne okresnému úradu
v sídle kraja osobné údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.
Žiadosť o vydanie odpisu registra trestov teda nepodáva pedagogický zamestnanec alebo
odborný zamestnanec sám, ale podáva ju okresný úrad v sídle kraja Registru trestov
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky (ďalej len „register trestov“). Vzorovú
„žiadosť 7b“ okresné úrady neposkytujú zamestnávateľom pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov ani samotným zamestnancom. Poverený zamestnanec
okresného úradu v sídle kraja po doručení odpisu registra trestov posúdi, či pedagogický
zamestnanec alebo odborný zamestnanec spĺňa podmienku bezúhonnosti na účely zákona
č. 138/2019 Z. z., a túto skutočnosť oznámi zamestnávateľovi. Zamestnávateľ však
dostane iba informáciu o tom, či pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec
spĺňa alebo nespĺňa predpoklad bezúhonnosti na účely zákona č. 138/2019 Z. z.
Z uvedeného vyplýva, že zamestnávateľ nebude mať k dispozícii samotný odpis registra
trestov, a teda nedostane informáciu, aký trestný čin pedagogický zamestnanec alebo
odborný zamestnanec spáchal, ak je v odpise registra trestov záznam.

3. Okresný úrad v sídle kraja bezodkladne zlikviduje údaje potrebné na vyžiadanie odpisu
registra trestov po ich zaslaní registru trestov a taktiež zlikviduje odpis registra trestov po
tom, ako oznámi príslušnému zamestnávateľovi skutočnosť, či pedagogický zamestnanec
alebo odborný zamestnanec je bezúhonný alebo nie je bezúhonný.
4. V súlade s § 90a ods. 1 zákona č. 138/2019 Z. z. sú všetci pedagogickí zamestnanci
a odborní zamestnanci povinní na účel vydania odpisu registra trestov poskytnúť
okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov do 31.
decembra 2019, v opačnom prípade sa od 1. januára 2020 na účely zákona č. 138/2019 Z.
z. nepovažujú za bezúhonných.
5. V záujme zjednodušenia preukazovania bezúhonnosti pedagogických zamestnancov
a odborných zamestnancov bude od 1. decembra 2019 možné poskytnúť osobné údaje
potrebné na vydanie odpisu registra trestov prostredníctvom aplikácie zverejnenej na
webovom sídle www.crinfo.iedu.sk vrátane odmietnutia poskytnutia osobných údajov.
Osobné údaje budú môcť poskytnúť pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci
až po zaregistrovaní na
www.crinfo.iedu.sk, a to jedinečným a nezameniteľným
spôsobom.
Na základe vyššie uvedeného, v záujme zabezpečenia jednoduchého a bezpečného
poskytnutia osobných údajov na účely preukázania bezúhonnosti
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky odporúča
I.
-

zriaďovateľom škôl a školských zariadení a zamestnávateľom, ktorými sú

školy a školské zariadenia,
zariadenia sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately, zariadenia sociálnych
služieb v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej
republiky,
- rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých zriadené Ministerstvom práce,
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
- pracoviská praktického vyučovania,
- Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave,
- Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie,
- Katolícke pedagogické a katechetické centrum zriadené Konferenciou biskupov
Slovenska,
aby:
a) od uchádzačov o zaradenie do výberového konania na obsadenie pracovnej pozície
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca vyžadovali čestné
vyhlásenie o bezúhonnosti,
b) úspešného uchádzača poučili o jeho povinnosti poskytnúť osobné údaje na účely
preukázania bezúhonnosti do 30. novembra 2019 osobne na okresnom úrade v sídle
kraja a o možnosti od 1. decembra 2019 využiť www.crinfo.iedu.sk,
c) pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov poučili
1. o ich povinnosti poskytnúť osobné údaje na účely preukázania bezúhonnosti
okresnému úradu v sídle kraja do 31. decembra 2019, inak sa podľa § 90a zákona
č. 138/2019 Z. z. nebudú považovať na účely zákona č. 138/2019 Z. z. za
bezúhonných,

2. o elektronickom poskytnutí osobných údajov od 1. decembra 2019 do 31. decembra
2019 prostredníctvom www.crinfo.iedu.sk,
3. o nemožnosti do 30. novembra 2019 poskytnúť osobné údaje iným spôsobom (ani
prostredníctvom Slovenskej pošty, písomne, e-mailom alebo iným spôsobom),
4. o neposkytovaní osobných údajov do 30. novembra 2019 osobne na okresnom úrade
v sídle kraja, ale aby od 1. decembra 2019 využili www.crinfo.iedu.sk,
II.
okresným úradom v sídle kraja, aby
a) doručili registru trestov osobné údaje úspešných uchádzačov, poskytnuté osobne do
30. novembra 2019,
b) v termíne do 29. februára 2020 odoslali registru trestov osobné údaje, poskytnuté
elektronicky prostredníctvom www.crinfo.iedu.sk,
c) po prijatí odpisu registra trestov informovali zamestnávateľa úspešného uchádzača,
pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca o jeho bezúhonnosti
formou vety:
„Titul, Meno Priezvisko, narodený/á Deň, Mesiac, Rok narodenia, Rodné číslo, Trvale bytom
SPĹŇA / NESPĹŇA predpoklad bezúhonnosti na výkon pracovnej činnosti pedagogického
zamestnanca
a
na
výkon
pracovnej
činnosti
odborného
zamestnanca
podľa § 15 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických
zamestnancoch
a odborných
zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.“.
6. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v priebehu mesiaca
január 2020 v spolupráci s okresnými úradmi v sídle kraja oznámi subjektom uvedeným
v bode I., ktorí pedagogickí zamestnanci alebo odborní zamestnanci do 31. decembra 2019
poskytli osobné údaje na účely preukázania bezúhonnosti prostredníctvom
www.crinfo.iedu.sk. Zamestnávatelia v pôsobnosti iných ústredných orgánov štátnej
správy budú informovaní prostredníctvom príslušných ústredných orgánov štátnej správy.

