
NARODENIA 

Matričný úrad Bratislava-Petržalka zapisuje do matriky deti narodené v Petržalke. 

Ak sa narodí dieťa v čase od uzavretia manželstva do uplynutia trojstého dňa po zániku manželstva 

alebo po jeho vyhlásení za neplatné, považuje sa za otca manžel matky. 

Ak nie je otcovstvo určené podľa domnienky otcovstva manžela matky, možno ho určiť súhlasným 

vyhlásením oboch rodičov. V prípade, ak je jeden z rodičov cudzinec a neovláda slovenský jazyk, musí byť 

prítomný aj súdny tlmočník. 

 

Súhlasné vyhlásenie rodičov musí byť urobené pred matričným úradom alebo pred súdom. 

Súhlasným vyhlásením rodičov možno určiť otcovstvo k dieťaťu ešte nenarodenému, ak je už počaté. 

Prevzatie rodného listu po narodení 

Hlásenie o narodení sa doručuje na matriku zdravotníckym zariadením, v ktorom sa dieťa narodilo, 

do troch pracovných dní. Matka hlásenie podpisuje v zdravotníckom zariadení, otec podpisuje hlásenie na 

matričnom úrade. 

Rodič je povinný prevziať rodný list dieťaťa do 40 dní odo dňa narodenia dieťaťa. V opačnom 

prípade matričný úrad oznámi túto skutočnosť príslušnému orgánu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej 

kurately. 

Od 01. 07. 2022 rodičia dieťaťa môžu požiadať o zaslanie prvého rodného listu novorodenca poštou na 

adresu rodiča za splnenia podmienky, že obaja rodičia podpíšu dohodu o mene a priezvisku dieťaťa 

v pôrodnici, týka sa to 
1) zosobášených rodičov 

2) slobodnej matky, ktorá s otcom dieťaťa určili otcovstvo ešte k nenarodenému dieťaťu 

3) rozvedenej matky(musí ale prejsť 300 dní od právoplatnosti rozvodu) ktorá s otcom dieťaťa určili otcovstvo 

ešte k nenarodenému dieťaťu 

Meno a priezvisko dieťaťa musí byť určené v súlade s ustanovenia zákona NR SR č. 300/1993 Z. z. o mene 

a priezvisku v znení neskorších predpisov. 

 

Potrebné doklady 

- platný doklad totožnosti 

- prípadne doklady preukazujúce zánik manželstva 

Cudzinec 

Cudzinec pri právnych úkonoch na matričnom úrade preukazuje svoju totožnosť pobytovým 

preukazom (ak taký existuje) a dokladom o štátnom občianstve (občiansky preukaz alebo pas). 

Zmeny v RL 

V prípade, že chcú rodičia vykonať zmeny v rodnom liste, je potrebné aby sa dostavili na matričný 

úrad obaja. 

DUPLIKÁTY 



Duplikáty rodných listov z elektronickej matriky je možné vydať pre dieťa narodené na území 

Slovenskej republiky. Správny poplatok vo výške 5,- € sa hradí v hotovosti priamo na matrike. 


