
DOTAZNÍK CENTRÁLNEHO REGISTRA  
ako súčasť povinného zberu údajov pre účely centrálneho registra, podľa §157, ods.3 zákona č.245/2008Z.z. v znení neskorších predpisov najmä 

novely č.188/2015Z.z. Správcom registra je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SR 
Stromová 1, Bratislava

1. ÚDAJE O ŽIAKOVI:

Meno a priezvisko:

Rodné čıślo:

ŽenaMužPohlavie: NieÁnoSpôsobilosť na právne úkony:

Rodinný stav:

Trvalé bydlisko

Ulica:

NieÁnoZákaz pobytu:

e-mail: Mobil:

Mesto:

C� ıślo:

PSC� :

Bydlisko z ktorého žiak dochádza do školy:

Ulica:

Mesto:

C� ıślo:

PSC� :

Kontakt na účely komunikácie:

Rodné priezvisko:

Dátum: Miesto:

Okres:

Národnosť: S� tátne občianstvo:

S� tát:

Údaje o narodení:

Ďalšie údaje:

Zdravotný stav, zdravotné problémy a iné závažné skutočnosti, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania:

2a. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA:

Titul, meno a priezvisko:

Dátum: Miesto:
Okres:
Národnosť: S� tátne občianstvo:

Rodné čıślo:

S� tát:

Rodinný stav:

Pohlavie: Muž Žena Áno NieSpôsobilosť na právne úkony:

Rodné priezvisko:

Údaje o narodení:

Ďalšie údaje:

Ulica:
Mesto:

C� ıślo:
PSC� :

Bydlisko: Trvalé Prechodné

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

e-mail: Mobil:
Kontakt na účely komunikácie:

Zamestnanie:
Ulica:
Mesto:

C� ıślo:
PSC� :

Úmrtie:

Dátum: Miesto:

NieÁnoZákaz pobytu:

2b. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCA:

Titul, meno a priezvisko:

Dátum: Miesto:
Okres:
Národnosť: S� tátne občianstvo:

Rodné čıślo:

S� tát:

Rodinný stav:

Pohlavie: Muž Žena Áno NieSpôsobilosť na právne úkony:

Rodné priezvisko:

Údaje o narodení:

Ďalšie údaje:

Ulica:
Mesto:

C� ıślo:
PSC� :

Bydlisko: Trvalé Prechodné

Najvyššie dosiahnuté vzdelanie:

e-mail: Mobil:
Kontakt na účely komunikácie:

Zamestnanie:
Ulica:
Mesto:

C� ıślo:
PSC� :

Úmrtie:

Dátum: Miesto:

NieÁnoZákaz pobytu:

Zákonný zástupca si je vedomý, že údaje poskytuje pre Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe povinnosti ustanovenej v §157 zákona 
č.245/2008Z.z o výchove a vzdelávanı ́(školský zákon) a je povinný bezodkladne informovať školu o zmene v údajoch uvedených v tomto dotaznıḱu; ďalej, si je 
vedomý, že je povinný informovať školu alebo školské zariadenie o zmene zdravotnej spôsobilosti  dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných 
skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania. Zákonný zástupca berie na vedomie, že škola je oprávnená spracovávať osobné 
údaje uvedené v tomto dotaznıḱu v zmysle §157, ods. 9 zákona č.245/2008Z.z. o výchove a vzdelávanı.́ Za centrálny register zodpovedá a spravuje ho 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 

3. POUČENIE:

V dňa:

podpis zákonného zástupcu 1

V dňa: V dňa:

podpis zákonného zástupcu 2 podpis žiaka

U� daje uvedené v tomto dotaznıḱu sú platné a pravdivé ku dňu:


DOTAZNÍK CENTRÁLNEHO REGISTRA 
ako súčasť povinného zberu údajov pre účely centrálneho registra, podľa §157, ods.3 zákona č.245/2008Z.z. v znení neskorších predpisov najmä novely č.188/2015Z.z. Správcom registra je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
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