
USMERNENIE PRE ODPIS Z REGISTRA TRESTOV 
 

Od 1.10.2019 nadobúda účinnosť novela zákona č. 138/2019 Z.z. o pedagogických 
zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „zákon“), ktorý ustanovuje, že bezúhonnosť pedagogického zamestnanca a odborného 
zamestnanca sa preukazuje odpisom registra trestov nie starším ako tri mesiace, a to každých 
päť rokov počas trvania pracovného pomeru u toho istého zamestnávateľa najneskôr k 31. 
máju príslušného roka; ak ide o cudzinca, bezúhonnosť sa preukazuje obdobným dokladom o 
bezúhonnosti vydaným príslušným orgánom štátu, ktorého je štátnym príslušníkom, alebo 
príslušným orgánom štátu jeho trvalého pobytu alebo obvyklého pobytu, a to dokladom nie 
starším ako tri mesiace a predloženým spolu s jeho úradne osvedčeným prekladom do 
slovenského jazyka. 

1.        Pedagogický zamestnanec a odborný zamestnanec, ktorý už je v pracovnoprávnom 
vzťahu, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti podľa zákona účinného od 1. októbra 
2019 okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie odpisu registra trestov 
najneskôr do 31. mája 2020, inak sa nepovažuje na účely tohto zákona za bezúhonného.  

 
2.        V prípade pedagogického zamestnanca a odborného zamestnanca, ktorý ešte nie je v 
pracovnoprávnom vzťahu, poskytne na účel preukázania bezúhonnosti pred uzavretím 
pracovnoprávneho vzťahu okresnému úradu v sídle kraja údaje potrebné na vyžiadanie 
odpisu registra trestov. Tieto údaje zašle okresný úrad v sídle kraja pred vznikom 
pracovnoprávneho vzťahu v elektronickej podobe prostredníctvom elektronickej komunikácie 
Generálnej prokuratúre Slovenskej republiky na vydanie odpisu registra trestov, a to v zmysle 
zákona účinného od 1.10.2019.  

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že žiadateľom o odpis registra trestov pre pedagogického a 
odborného zamestnanca alebo úspešného uchádzača môže byť výlučne len okresný úrad v 
sídle kraja. To znamená, že údaje na účel preukázania bezúhonnosti poskytuje pedagogický a 
odborný zamestnanec alebo úspešný uchádzač okresnému úradu v sídle kraja, nie 
zamestnávateľovi.  
 

Obce, ktoré vedú matriku aj integrované obslužné miesta občana (IOMO, t.j. nielen 
integrované obslužné miesto zriadené samosprávou, ale i slovenská pošta) vybavujú žiadosti 
o odpis registra trestov naďalej len oprávnenej osobe, ktorou je uchádzač o zamestnanie v 
bezpečnostnej službe alebo technickej službe alebo zamestnanec bezpečnostnej služby alebo 
technickej služby, alebo uchádzač o vykonanie skúšky odbornej spôsobilosti na účely previerky 
bezúhonnosti a spoľahlivosti v zmysle § 15 zákona č. 330/2007 Z.z. o registri trestov a o zmene 
a doplnení niektorých zákonov. 


