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Doplňujúce usmernenie k MP 02/2022 pre zápis do Registra
záznamov o narodení
1 Úvod
Toto usmernenie upravuje postup nemocníc pri zápise údajov o otcovi dieťaťa do Hlásenia o narodení
a tiež postup pre vypĺňanie Dohody o mene a priezvisku dieťaťa.
Účinnosť usmernenia je od 1.9.2022 do najbližšej aktualizácie Metodického pokynu 2/2022 pre zápis
do Registra záznamov o narodení vydaného NCZI.
Dôvodom úpravy sú zmeny v procese:
 V súčasnosti, ak je matka vydatá, predkladá v nemocnici sobášny list. Na základe sobášneho
listu nemocnica zapíše do Hlásenia o narodení údaje o otcovi. Keďže informácie zo sobášneho
listu má k dispozícii matričný úrad, matka/rodičia od 1.9.2022 nebudú mať povinnosť sobášny
list predkladať v nemocnici pre potreby Hlásenia o narodení.
 V zmysle § 16 písm. a) zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v znení neskorších predpisov môžu
rodičia pri narodení dieťaťa požiadať o zápis priezviska dieťaťa ženského pohlavia inej ako
slovenskej národnosti do knihy narodení bez koncovky slovenského prechyľovania.

2 Zápis údajov o otcovi dieťaťa do Hlásenia o narodení a Dohody
o mene a priezvisku dieťaťa
Pri zápise údajov o otcovi dieťaťa do Hlásenia o narodení postupuje nemocnica nasledovne:
a) matka je vydatá (podľa jej vyjadrenia)
- údaje o otcovi sa zapisujú podľa vyjadrenia matky dieťaťa, nie je potrebné, aby bol
predložený identifikačný doklad otca ani sobášny list (pozn. ak bol doklad predložený,
nemocnica zapíše údaje na základe neho).
- ak nemocnica zapisuje do hlásenia o narodení aj otca, musia byť uvedené minimálne
údaje: meno, priezvisko a rodné číslo alebo dátum narodenia otca. Zároveň musia byť
vyplnené aj nasledovné údaje: štát narodenia, najvyššie vzdelanie (ak najvyššie vzdelanie
nie je známe, uvádza sa hodnota „nezistené vzdelanie“).
Ak nemocnica nemá k dispozícii minimálne údaje o otcovi uvedené vyššie, otca do
hlásenia o narodení nezapisuje.
- dátum uzavretia manželstva – údaj je nepovinný, zapisuje sa na základe vyjadrenia matky.
Upozornenie: Ak je údaj Dátumu uzavretia manželstva v IS povinný, do času zmeny
nastavenia IS, nemocnica uvedie fiktívny dátum 1.1.2022.
Príslušná matrika zapísané údaje skontroluje a doplní/opraví podľa skutočnosti.
b) matka je slobodná (podľa jej vyjadrenia) a predložila Zápisnicu o určení otcovstva
k nenarodenému dieťaťu
- údaje o otcovi sa zapíšu podľa predloženej zápisnice a podľa vyjadrenia matky. Rozsah
povinne vyplnených údajov o otcovi je rovnaký ako je uvedené v bode a.).
c) prípady neuvedené v bode a.), b.)
- údaje o otcovi nemocnica nezapisuje.
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Otec dieťaťa môže podpísať Dohodu o mene a priezvisku dieťaťa priamo v nemocnici. Nemocnica to
umožní, ak boli splnené všetky nasledovné podmienky:
 matka je vydatá alebo slobodná, pričom ak je slobodná predložila Zápisnicu o určení otcovstva
k nenarodenému dieťaťu.
 otec dieťaťa sa preukázal identifikačným dokladom (OP/pas/pobytový preukaz) a údaje sú
zhodné ako boli zadané v Hlásení o narodení.
 otec podpíše Dohodu o mene a priezvisku najneskôr nasledujúci deň po narodení dieťaťa.
Pokiaľ nie sú podmienky splnené, otec Dohodu o mene a priezvisku dieťaťa v nemocnici
nepodpisuje. Môže ju podpísať na príslušnom matričnom úrade alebo prostredníctvom elektronickej
služby MV SR, ak ma občiansky preukaz s čipom.
Poznámka: Podpis Dohody o mene a priezvisku dieťaťa obidvoma rodičmi priamo v nemocnici umožní
zaslať rodičom rodný list poštou, ak o to požiadali (napr. priamo zápisom v hlásení o narodení).

3 Zápis priezviska dieťaťa do Hlásenia o narodení a Dohody o mene
a priezvisku dieťaťa
Priezvisko dieťaťa uvádza nemocnica podľa stavu matky nasledovne:
a) matka je vydatá – priezvisko sa zapíše na základe vyjadrenia matky, pričom zdravotnícky
pracovník upozorní matku, že priezvisko dieťaťa by malo byť také, aké je uvedené v sobášnom
liste (pozn. sobášny list nie je matka povinná predložiť).
b) matka je slobodná a predložila zápisnicu o určení otcovstva k nenarodenému dieťaťu –
priezvisko sa zapíše podľa zápisnice.
c) matka je slobodná, ale nepredložila zápisnicu uvedenú v bode b.) – priezvisko sa zapíše podľa
priezviska matky.
d) matka je rozvedená – priezvisko sa zapíše podľa vyjadrenia matky, prípadné nezrovnalosti
vyplývajúce z dĺžky obdobia od rozvodu, rieši matrika.
Ak má dieťa ženského pohlavia inú ako slovenskú národnosť, rodičia dieťaťa môžu požiadať o zápis
jeho priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania (tzn. bez koncovky „-ová“ alebo „-á“).
Žiadosť sa zapíše v rámci Dohody o mene o priezvisku dieťaťa, ktorú podpisuje matka, prípadne aj otec
(za podmienok uvedených v kapitole 2). Rozhodnutie o žiadosti je v kompetencii príslušného
matričného úradu.

