
 

 

Hlásenie o narodení dieťaťa a zápis údajov pre príspevok pri 

narodení dieťaťa (dočasný postup od 1.4. do 30.4.2022) 
 

V súvislosti s postupných prechodom nemocníc s gynekologicko-pôrodníckym oddelením na 

elektronizáciu hlásenia o narodení dieťaťa a zápisu údajov potrebných pre posúdenie nároku 

na príspevok pri narodení, zasielame usmernenie k postupu nemocnice v období od 

1.4.2022 do doby, kedy sa nemocnica aktívne zapojí do vyššie spomenutej 

elektronizácie. 

Tento postup bude zároveň súčasťou metodického usmernenia, ktoré vydá NCZI a bude 

publikované na stránke www.ezdravotnictvo.sk. 

 

Hlásenie o narodení dieťaťa (Hlásenie): 

Pre deti narodené od 1.4.2022 u PZS až do dátumu, kedy nemocnica prejde na 

elektronizáciu zápisu hlásenia do Registra záznamov o narodení, bude nemocnica hlásiť 

narodenie dieťa na príslušnú matriku tak ako doteraz, tzn. Hlásenie bude zapísané na 

papierovom tlačive Štatistického úradu SR Obyv 2 – 12 a na matriku doručené v dvoch 

verziách. 

Zároveň musí byť dodržaný nasledovný postup: 

• Lehota pre doručenie (osobne, poštou) Hlásenia na príslušnú matriku je v zmysle 
legislatívy platnej od 1.4.2022, tzn. najneskôr nasledujúci deň po narodení živého 
dieťaťa alebo po narodení mŕtveho dieťaťa. Hlásenie pre deti narodené cez 
víkend/sviatok budú doručené na matriku v nasledujúci pracovný deň.  

• Dohodu rodičov o mene a priezvisku dieťaťa (Dohoda), ktorá je súčasť 
papierového formuláru pre Hlásenie, môžu v nemocnici podpísať obidvaja rodičia 
za nasledovných podmienok: 
  

- Otec môže Dohodu podpísať fyzicky v nemocnici len v prípade, ak sú 
rodičia dieťaťa zosobášení (preukazuje sa sobášnym listom), alebo bola pred 
narodením dieťaťa spísaná pred matričným úradom zápisnica o určení 
otcovstva (preukazuje sa Zápisnicou o určení otcovstva k nenarodenému 
dieťaťu).  

- Matka/rodičia, ktorí podpisujú Dohodu, musia byť identifikovaní na základe 
predloženého identifikačného dokladu (OP, pas). Číslo identifikačného 
dokladu musí nemocnica uviesť v Hlásení pri podpise konkrétneho rodiča. 
 
Upozornenie: Ak číslo identifikačného dokladu nebude v Hlásení uvedené, 
matrika bude kontaktovať rodičov kvôli nutnosti podpisu na matrike. 

 

Zápis údajov pre príspevok pri narodení dieťaťa: 

Pre deti narodené od 1.4.2022 u PZS až do dátumu, kedy nemocnica prejde na 

elektronizáciu zápisu údajov potrebných pre posúdenie nároku na príspevok pri narodení, je 

potrebné do lekárskych prepúšťacích správ (LPS) k prepusteniu matky dieťaťa 

z nemocnice dodatočne zapísať údaje pre príspevok, a to najneskôr do 10.5.2022. 

Upozornenie: Údaje pre príspevok je možné zapísať do LPS len v prípade, že v nemocničnom 

IS sú implementované funkcionality eZdravia pre zápis záznamu o vyšetrení verzia 7 

(eVyšetrenie). 

https://www.ezdravotnictvo.sk/sk/

