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Zápis o narodení 

spísaný dňa ................................................................................. na Matričnom úrade v Žiline s: 

.......................................................................................................................................................  

bytom   ....................................................................................................................................... . 

za účelom vykonania zápisu narodenia do osobitnej matriky občanov Slovenskej republiky 

zomrelých v cudzine a vydania rodného listu (§ 23 zák. č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom 

znení a § 35 Vyhl. č. 302/1994 Z. z.). 

 

Meno (mená) a priezvisko dieťaťa ............................................................................................. 

Deň, mesiac a rok narodenia  dieťaťa  ......................................................................................... 

Rodné číslo  (ak už bolo pridelené) ..........................................  pohlavie ................................... 

Miesto narodenia (mesto a štát) ................................................................................................... 

Štátne občianstvo  ........................................................................................................................ 

 

Údaje o rodičoch (v čase narodenia dieťaťa) 

Meno a priezvisko otca  ....................................  rodné priezvisko ...........................................     

Dátum a miesto narodenia (mesto a štát)  .................................................................................... 

Rodinný stav ...............................................   pohlavie  ............................................................... 

Trvalý pobyt (v čase narodenia dieťaťa)  ..................................................................................... 

Rodné číslo  ...........................................  štátne občianstvo  ....................................................... 

 

Meno a priezvisko matky .......................................  rodné priezvisko ......................................     

Dátum a miesto narodenia (mesto a štát)  .................................................................................... 

Rodinný stav .................................................  pohlavie  .............................................................. 

Trvalý pobyt (v čase narodenia dieťaťa) ...................................................................................... 

Rodné číslo  ..........................................  štátne občianstvo  ........................................................ 

 

Čestne vyhlasujem, že údaje o ..........................................................................................., ktoré 

nemôžem doložiť verejnou listinou sú pravdivé. 
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1. Vyhlasujem, že som/moja dcéra je národnosti ..................................................... a 

žiadam o   zápis jej priezviska do matriky bez koncovky slovenského prechyľovania 

podľa § 16 písm. a) zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení (vzťahuje sa 

iba na zápis narodenia osoby ženského pohlavia inej ako slovenskej národnosti, ktorá 

sa narodila po 1.7.1994). 

2. Žiadame o zápis priezviska v súlade s § 19, od. 6, 7 zákona č. 154/1994 Z. z. o matrikách 

v platnom znení. 

Svojim podpisom potvrdzujem správnosť uvedených údajov.   

 

Podpis žiadateľa ................................................. 

ID karta (pas) č:  ................................................ 

vydaná/ý kým: ....................................................  

kedy:  .....................................................   platí do: ...................................... 

 

Podpis druhého rodiča: ...................................... 
(iba v prípade požiadavky na zápis priezviska bez koncovky slovenského prechyľovania) 

 

ID karta (pas) č: .................................................... 

vydaná/ý kým:  ......................................................     

kedy: ................................................  platí do: .............................................. 

 

Spracovanie osobných údajov   

Spracovanie poskytnutých osobných údajov na účely zaevidovania a vybavenia zápisu o narodení 

dieťaťa je v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochrane fyzických 

osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, na základe právneho základu, 

ktorým je zákon č. 154/1994 Z. z. o matrikách v platnom znení. Údaje budú uchovávané po dobu, ktorú 

stanovuje zákon o archívoch a registratúrach a po uplynutí príslušných lehôt budú zlikvidované. 

Dotknutá osoba má právo od prevádzkovateľa požadovať prístup k jej osobným údajom, má právo na 

ich opravu, právo namietať proti spracúvaniu, ak spracúvanie osobných údajov je nezákonné na základe 

rozhodnutia úradu na ochranu osobných údajov alebo iného orgánu príslušného na rozhodnutie o 

nezákonnom spracúvaní ako aj právo podať sťažnosť dozornému orgánu. Bližšie informácie o právach 

dotknutých osôb nájdete na oficiálnom sídle prevádzkovateľa www.zilina.sk.  

 

Podpis žiadateľa a jeho totožnosť overuje : 

                                                                             

                                                                                         ....................................................... 

           podpis matrikárky a odtlačok pečiatky 

 

http://www.zilina.sk/

