
BEZÚHONNOSŤ NOVÝCH ZAMESTNANCOV 

 
 Bezúhonnosť sa podľa § 15 ods. 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch 

a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších 

predpisov preukazuje odpisom registra trestov. Úspešný uchádzač o výkon pracovnej 

činnosti pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca poskytne na účel preukázania 

bezúhonnosti pred uzavretím pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja 

prostredníctvom internetovej aplikácie údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.  

 

Postup:  
1. Otvoriť webovú stránku https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/ (na tejto   

stránke je postup aj uvedený). 

2. V prípade, že úspešný uchádzač nemá prihlasovacie údaje, zaregistruje sa 

prostredníctvom tlačidla „Registrácia“.  

3. Po registrácii na e-mail, ktorý uviedol v procese registrácie, dostane automaticky 

vygenerované prihlasovacie údaje. 

4. Po prijatí prihlasovacích údajov sa na stránke uvedenej v prvom kroku prihlási 

prostredníctvom tlačidla „Prihlásenie“. 

5. Po prihlásení klikne na „Zadať nový súhlas“.  

6. POZORNE vyplní požadované údaje formulára, v jeho dolnej časti je potrebné pridať 

zamestnávateľa, ktorému udeľuje súhlas.  

7. Po pridaní zamestnávateľa v príslušnom riadku zvolí ako Účel súhlasu „Súhlas 

žiadateľa o zamestnanie“, nakoľko je úspešným uchádzačom na pozíciu 

pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca. 

8. Po kontrole zadaných údajov potvrdí súhlas prostredníctvom tlačidla „Zapísať súhlas“ 

a následne sa v hornej časti stránky odhlási.  

 

Okresný úrad neposkytuje potvrdenie o tom, že úspešný uchádzač udelil súhlas 

s poskytnutím údajov na účel preukázania bezúhonnosti. V zmysle § 15 ods. 11 vyššie 

citovaného zákona, ak pedagogický zamestnanec alebo odborný zamestnanec neposkytne na 

účel preukázania bezúhonnosti údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov, 

nepovažuje sa na účely tohto zákona za bezúhonného. 

 
V zmysle „Aplikačnej pomôcky k preukazovaniu bezúhonnosti pedagogických a odborných 

zamestnancov“ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

odporúča zriaďovateľom škôl a školských zariadení a zamestnávateľom vyžiadať od 

uchádzača o zaradenie do výberového konania na obsadenie pracovnej pozície  

pedagogického zamestnanca alebo odborného zamestnanca čestné vyhlásenie o bezúhonnosti.  

 

Zamestnávateľovi bude zaslaná informácia o tom, či pedagogický zamestnanec alebo 

odborný zamestnanec spĺňa alebo nespĺňa podmienku bezúhonnosti v zmysle vyššie 

uvedeného zákona (zamestnávateľ nebude mať prístup k samotnému odpisu z registra 

trestov).   

 

Kontaktní zamestnanci:  

Bc. Natália Procházková, e-mail: natalia.prochazkova@minv.sk 

Mgr. Adriána Smreková, e-mail: adriana.smrekova2@minv.sk 
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