
 
Na získanie odpisu registra trestov  je možné postupovať dvoma spôsobmi: 
 
OSOBNE 
 Úspešný uchádzač o pracovné miesto sa osobne dostaví na Regionálny úrad školskej správy v Žiline, 
Vysokoškolákov 8556/33B, Žilina, v čase podľa stránkových hodín úradu.  Vo vestibule Okresného 
úradu Žilina (klientske centrum) požiada informátora o tlačivo „Žiadosť o odpis registra trestov“. Je 
nevyhnutné, aby úspešný uchádzač uviedol e-mailový kontakt a poznal identifikačné údaje 
zamestnávateľa  (meno a priezvisko riaditeľa, názov a adresu školy alebo školského zariadenia), 
s ktorým uzavrel pracovný pomer a  priniesol si občiansky preukaz. Vypísaná žiadosť je v zákonom 
stanovenej lehote spracovaná zamestnancom Regionálneho úradu školskej správy v Žiline. O splnení 
podmienky bezúhonnosti je následne informovaný len zamestnávateľ, nie zamestnanec. 
 
ELEKTRONICKY 
Druhý spôsob - možno poskytnúť osobné údaje potrebné na vydanie odpisu registra trestov aj 
elektronicky prostredníctvom aplikácie zverejnenej na webovom sídle 
https://crinfo.iedu.sk/RISPortal/bezuhonnost/ 
 
Postup:  

1. v pravom hornom rohu je záložka „bezúhonnosť“ – kliknúť na ňu.  
 

2. Následne kliknúť na „registráciu“ - zadajte údaje, ktoré vyžadujú k registrácii.   
 

1. Po doručení prihlasovacích údajov kliknúť opäť na záložku „bezúhonnosť“ a tam na  

„prihlásenie“ a po zadaní prihlasovacích údajov poskytnite údaje do dotazníka súhlasu 

potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov.  

 Odporúčame zadať aj nepovinné položky, ako sú trvalý pobyt, mená rodičov...  
         

Uveďte aj emailovú adresu (2x – kolónka mail a kontrolný mail), na ktorú bude úspešnému       
uchádzačovi o pracovné  miesto zaslané potvrdenie o poskytnutí údajov potrebných na 
vyžiadanie odpisu registra trestov. Toto potvrdenie odporúčame poskytnúť novému 
zamestnávateľovi. Upozorňujeme, že to nie je vyjadrenie o splnení/nesplnení podmienky 
bezúhonnosti. To posiela až pracovník RÚŠS zamestnávateľovi.  

 
4.    Vyberte zamestnávateľa. Do filtrov/kritérií stačí zadať OBEC a následne „vyhľadať“   
 
Po vybratí zamestnávateľa je potrebné zmeniť „účel súhlasu“. 

Pri novom pracovnom pomere zvoľte : SÚHLAS ŽIADATEĽA O ZAMESTNANIE 
 

 

        
 
5. Po kontrole údajov zadajte zapísať súhlas – kliknúť na možnosť „áno“.  
 
Týmto bude mať úspešný uchádzač svoju povinnosť poskytnutia údajov pre odpis registra trestov  
splnenú. 

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

