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1. Identifikácia možných konfliktov v
údajoch
Zdrojom chyby môţe byť nesprávny údaj:
v obsahu údajov REGOB,
v príslušnej matričnej knihe,
vo vydanom matričnom dokumente,
v elektronickom zápise matričného dokladu
sám osebe, alebo vo vzájomnej kombinácii.
Konflikty medzi obsahom údajov REGOB a matričnou agendou môţu nastať
napr. v prípadoch, ak je
A) chyba v obsahu údajov REGOB a správne sú údaje zapísané v príslušnej
matričnej knihe, vo vydanom matričnom dokumente a v elektronickom
zápise matričného dokumentu
B) chyba vo vydanom matričnom dokumente a správne sú údaje v matričnej
knihe, v REGOB a v elektronickom zápise matričného dokumentu
C) chyba v zápise matričnej knihy a správne sú údaje vo vydanom
matričnom dokumente, v REGOB a v elektronickom zápise matričného
dokumentu
D) chyba v elektronickom zápise matričného dokumentu a správne sú údaje
v zápise matričnej knihy, vo vydanom matričnom dokumente a REGOB
E) chyba v obsahu údajov REGOB a vo vydanom matričnom dokumente
a správne sú údaje zapísané v matričnej knihe a v elektronickom zápise
matričného dokumentu
F) chyba v obsahu údajov REGOB a v zápise matričnej knihy a správne sú
údaje vo vydanom matričnom dokumente a v elektronickom zápise
matričného dokumentu
G) chyba
v obsahu
údajov
vydaného
matričného
dokumentu
a v elektronickom zápise matričného dokumentu a správne údaje sú
zapísané v matričnej knihe a REGOB
H) chyba v obsahu údajov v zápise matričnej knihe, vo vydanom matričnom
dokumente, v elektronickom zápise matričného dokumentu a správne sú
údaje REGOB
I) a pod.
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1.1. Identifikácia konfliktov údajov
Identifikačné údaje o osobe sú v REGOB neúplné/nesprávne
Titul:– chýba alebo je nesprávny
Meno – mená: - obsahuje preklep; je iné; zmena alebo nová identita
po osvojení nie je premietnutá do obsahu REGOB; chýba lebo je
nahradené hodnotou „GENM a identifikátorom osoby“; neobsahuje
jedno z viacerých mien
Priezvisko: - obsahuje preklep; je iné; zmena priezviska, opätovné
prijatie priezviska po rozvode manţelstva, nová identita po osvojení,
po zmene pohlavia nie sú premietnuté do obsahu REGOB; chýba
alebo je nahradené hodnotou „GENP a identifikátorom osoby“;
neobsahuje jedno z viacerých priezvisk
Rodné priezvisko: - obsahuje preklep; je iné; zmena, nová identita po
osvojení, po zmene pohlavia nie je premietnutá do obsahu REGOB;
chýba alebo je nahradené hodnotou „GENR a identifikátorom osoby“;
neobsahuje jedno z viacerých rodných priezvisk; nie je zmenené po
určení otcovstva; nie je zmenené po zapretí otcovstva
Dátum narodenia: údaj je nesprávny alebo chýba
Miesto narodenia: - chýba alebo je nesprávny údaj
Okres narodenia: - chýba alebo je nesprávny údaj
Štát narodenia: - chýba alebo je nesprávny údaj
Štátna príslušnosť: - je ČSFR; dvojitá; nesprávny alebo neuvedený
údaj; osoba je prepustená zo štátneho zväzku, ale v REGOB je
občan; osobe bolo udelené štátne občianstvo, ale v REGOB je
cudzinec/osoba mimo REGOB alebo chýba zápis o tejto osobe
Rodinný stav: - chýba alebo je nesprávny údaj; chýbajú údaje
o uzavretí manţelstva – dátum, miesto uzavretia manţelstva
Rodné číslo: - chýba; je nesprávne z chybného zápisu dátumu
narodenia; je duplicitné s inou osobou; tá istá osoba vzhľadom na
nesprávne alebo nezmenené/neopravené údaje v dátume narodenia
má pridelené 2 rodné čísla; po zmene pohlavia je nezmenené rodné
číslo; zmena rodného čísla nebola premietnutá do REGOB
Národnosť – chýba údaj alebo je nesprávny.
Vzťahové (väzobné) údaje o osobe v REGOB nie sú/sú neúplné/nesprávne
Chýba väzba na rodičov; na jedného z rodičov; po osvojení a novej
identite dieťaťa je väzba na pôvodných rodičov/rodiča a nie na
nových rodičov/rodiča - osvojiteľov/ľa; väzby sú nesprávne na iných
rodičov/rodiča
Väzba na otca po zapretí otcovstva nie je/nebola zrušená; väzba na
otca po určení otcovstva nie je/nebola zapísaná
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Po zrušení osvojenia je väzba na rodičov/rodiča – osvojiteľov/ľa
Chýba väzba na manţelov po uzavretí manţelstva; chýbajú väzby na
predchádzajúcich
manţelských
partnerov
a údaje
o ich
rozvode/rozvodoch
Po vyhlásení manţelstva za neplatné zostali zapísané údaje
v REGOB o uzavretí manţelstva.
Administratívne údaje o osobe sú v REGOB neúplné/nesprávne
Rozvod manţelstva – chýba údaj o rozvode alebo zápis je neúplný
a/alebo nesprávny
Vyhlásenie manţelstva za neplatné – chýba údaj alebo zápis je
neúplný a/alebo nesprávny
Osoba vyhlásená za mŕtvu – v REGOB nie je o tejto skutočnosti
záznam, chýba údaj o dátume a mieste úmrtia; osoba vyhlásená za
mŕtvu ţije – v REGOB nebolo zrušené vyhlásenie za mŕtveho
a fyzicky ţijúca osoba má v REGOB zapísaný údaj o dátume
a mieste úmrtia
Osoba je pozbavená spôsobilosti na právne úkony/má obmedzenú
spôsobilosť na právne úkony – chýba zápis týchto skutočností;
prípadne chýbajú údaje o konci platnosti (dátum ukončenia
pozbavenia/obmedzenia spôsobilosti na právne úkony)
Lokačné údaje o osobe v REGOB - nie sú/ sú neúplné/nesprávne
Údaje o trvalom pobyte osoby: - chýbajú; nie sú zaznamenané úplné
údaje o pobyte; pobyt je iný; chýbajú údaje o pobyte z minulosti
Údaje o prechodnom pobyte osoby: - chýba zápis alebo
prechodný pobyt iný ako zapísaný.
Osoba sa nachádza v REGOB, ale typ vzťahu osoby k REGOB je nesprávny

je

Občan s trvalým pobytom na území SR – v skutočnosti je osoba
osobou mimo REGOB; je cudzincom s pobytom na území SR; nemá
trvalý pobyt na území SR
Občan, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR – v skutočnosti osoba
má trvalý pobyt na území SR; je osobou mimo REGOB
Osoba mimo REGOB – v skutočnosti je osoba slovenským štátnym
občanom s trvalým pobytom na území SR; občan, ktorý nemá trvalý
pobyt na území SR
Cudzinec s pobytom na území SR – v skutočnosti je osoba
slovenským štátnym občanom s trvalým pobytom na území SR;
občanom, ktorý nemá trvalý pobyt na území SR; osobou mimo
REGOB
Iné konflikty, ktoré môţu nastať po migrácii matričných údajov do REGOB
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Osoba - je slovenský štátny občan s trvalým pobytom na území SR
alebo s trvalým pobytom mimo územia SR, je cudzincom alebo je
azylantom s pobytom na území SR, ale údaje o nej sa nenachádzajú
v REGOB; v agende je osoba ţivá - údaje v REGOB obsahujú dátum
a miesto úmrtia; v agende je osoba mŕtva – v REGOB chýba dátum
a miesto úmrtia; osoba je osvojená do zahraničia – v REGOB tieto
údaje chýbajú; občan SR po osvojení do zahraničia nadobudne
štátne občianstvo iného štátu, v SR skončil trvalý pobyt, ale
v REGOB neobsahuje tieto informácie; osoba je v REGOB dva
a viackrát; osoba je nesprávne stotoţnená; osoba nie je zapísaná
v REGOB po zmene pohlavia.
Osoba predkladá osobné doklady (IDK - OP, CD, IDK – cudzinca)
s inými zapísanými údajmi v doklade totoţnosti ako je obsah údajov
zapísaných v REGOB – meno, mená, priezvisko, priezviská, miesto
narodenia, štát narodenia, rodné číslo, údaje o pobyte.

1.2. Identifikované typy nezrovnalosti údajov
1.2.1.

Identifikačné údaje o osobe

Pri rozdielnosti obsahu identifikačných údajov o osobe v matričnej agende
a v REGOB je na opravu, zmenu alebo doplnenie obsahu chýbajúcich údajov v
REGOB oprávnený len príslušný matričný úrad podľa obsahu údajov zapísaných
v príslušnej matričnej knihe.
Ak sa rozdielne údaje týkajú osoby cudzinca, zodpovednosť za odstránenie
konfliktov patrí do pôsobnosti príslušného úradu hraničnej a cudzineckej polície.
Ak ide o osobu mimo REGOB ako osobu väzobnú k občanovi SR a zápis údajov
sa týka osobitnej matriky, zodpovednosť za odstránenie nezrovnalostí obsahu
údajov v REGOB nesie osobitná matrika.

1.2.2.

Vzťahové údaje osoby (väzobné)

Pri rozdielnosti obsahu vzťahových údajov o osobe v matričnej agende
a v REGOB je na opravu, zmenu alebo doplnenie obsahu chýbajúcich údajov
oprávnený len príslušný matričný úrad podľa obsahu údajov zapísaných
v príslušnej matrike.
Ak sa rozdielne väzobné údaje týkajú osoby cudzinca, zodpovednosť za
odstránenie konfliktov patrí do pôsobnosti príslušného úradu hraničnej
a cudzineckej polície.
Ak ide o osobu mimo REGOB ako osobu väzobnú k občanovi SR a zápis údajov
sa týka osobitnej matriky, zodpovednosť za odstránenie nezrovnalostí obsahu
údajov v REGOB nesie osobitná matrika.
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Administratívne údaje o osobe

Pri rozdielnosti obsahu určených administratívnych údajov o osobe v matričnej
agende a v REGOB je na opravu, zmenu alebo doplnenie obsahu chýbajúcich
údajov oprávnený len príslušný matričný úrad podľa obsahu údajov zapísaných
v dodatočných záznamoch v príslušnej matričnej knihe alebo na základe
právoplatného rozhodnutia súdu.

1.2.4.

Lokačné údaje o osobe

Pri rozdielnosti obsahu údajov o pobyte osoby v matričnej agende (do dátumu
migrácie matričných údajov) a v REGOB je na opravy alebo doplnenie obsahu
chýbajúcich údajov o pobyte osoby v matričnej agende oprávnená len príslušná
matrika podľa obsahu údajov zapísaných v príslušnej matričnej knihe alebo na
základe predloţeného Potvrdenia o pobyte zodpovedajúcemu času zápisu
matričnej udalosti do príslušnej matričnej knihy. Na opravy alebo doplnenie
obsahu chýbajúcich údajov o pobyte osoby v REGOB je oprávnená len príslušná
ohlasovňa pobytu.
Matričný úrad spolupracuje s príslušnou ohlasovňou pobytu v prípade rozdielnych
údajov o pobyte občana zapísaných v REGOB voči údajom zapísaným v
predkladanom občianskom preukaze alebo vyzve občana na predloţenie
aktuálneho občianskeho preukazu s aktuálnymi údajmi. Ohlasovňa pobytu
zabezpečí aktuálnosť údajov o pobyte občana v REGOB.
Matričný úrad spolupracuje s príslušným úradom hraničnej a cudzineckej polície
v prípade rozdielnych údajov o osobe cudzinca, väzobných osobách, pobyte
cudzinca zapísaných v REGOB a vyzve ho na zosúladenie, resp. stotoţnenie
údajov cudzineckej agendy s REGOB. Prípadne vyzve cudzinca, aby sám
poţiadal príslušný úrad hraničnej a cudzineckej polície, ktorý vydal IDK
o zosúladenie údajov na IDK s obsahom údajov v REGOB.

1.2.5.

Údaje o osobe a typ vzťahu osoby k REGOB

Odstránenie nezrovnalostí obsahu údajov o osobe o type vzťahu osoby
k REGOB musia vychádzať z kompetencií príslušného úradu (matričný úrad,
osobitná matrika, úrad hraničnej a cudzineckej polície, Register obyvateľov SR register rodných čísel), ktorý je oprávnený zapísať novú osobu do REGOB.

1.2.6.

Iné konflikty po migrácii matričných údajov do
REGOB

Príslušný matričný úrad vyzve osobu na predloţenie aktuálneho dokladu
totoţnosti; aktuálneho rodného, sobášneho alebo úmrtného listu, ak je napr.
v knihe narodení namiesto dátumu narodenia matky zapísaný dátum narodenia
otca.
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1.3. Vymedzenie oprávnení na riešenie konfliktov
údajov
Pri konflikte údajov o osobe v matričnej agende s obsahom údajov o osobe
v REGOB majú spravidla prioritu údaje zapísané v matrike = v príslušnej
matričnej knihe (v knihe narodení, knihe manţelstiev, knihe úmrtí). Za
predpokladu, ţe sú v matričnej knihe zapísané správne.
V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí v obsahu údajov v REGOB, vo vydanom
matričnom dokumente alebo v elektronickej forme zápisu údajov matričného
dokumentu (po migrácii údajov do APV Matričná agenda v rámci IS REGOB) je
matrikárka povinná vykonať revíziu zápisu v príslušnej matričnej knihe na
príslušnom matričnom úrade, v ktorom nastala matričná udalosť a kde sa zápis
o matričnej udalosti zaznamenal do matričnej knihy.
Táto povinnosť sa týka kaţdej matrikárky príslušného matričného úradu, ktorá
bola o revíziu zápisu v príslušnej matričnej knihe poţiadaná, či uţ matrikárkou
z iného matričného úradu kde sa má zaznamenať nová matričná udalosť osoby,
alebo k takejto poţiadavke došlo z nadriadeného orgánu, z REGOB (z registra
rodných čísel), z príslušného útvaru Policajného zboru, z obce - ohlasovne
pobytu, z inštitúcie alebo úradu štátnej správy z dôvodu nesúladu obsahu údajov
z REGOB s predkladaným papierovým dokumentom alebo pri nesúlade obsahu
údajov medzi jednotlivými IS o tej iste osobe.
Vzhľadom k tomu, ţe ešte nie sú všetky matričné úrady cez komunikačné
zabezpečenie priamo pripojené na REGOB, a teda nie všetky matričné úrady
môţu priamo vyberať a zapisovať údaje do REGOB a v prípade konfliktov údajov
aj priamo vykonávať opravy a zmeny zápisov matričných udalostí v REGOB, je
treba dodrţiavať nasledovné princípy pri revízii zápisov matričných udalostí
v matričných knihách, ako aj pri odstraňovaní zistených nezrovnalostí v obsahu
údajov bez ohľadu na ich formu zápisu a nosič záznamu. Pritom je potrebné
vychádzať z predpokladu, ţe zápis matričnej udalosti v príslušnej matričnej knihe
je správny:
7) Pri nezrovnalosti údajov v REGOB a/alebo v Matričnej agende je potrebné
urobiť revíziu, t. j. znovu vidieť zápis matričnej udalosti, ktorý je zapísaný
v matričnej knihe príslušného matričného úradu alebo osobitnej matriky
v knihe narodení – identifikačné údaje o narodenom
dieťati,
vzťahové (väzobné) údaje na rodičov a dodatočné záznamy, ak k ich
zápisu následne (v priebehu ţivota) došlo: zmena mena, zmena
rodného priezviska, zmena priezviska, zmena pohlavia, zapretie
otcovstva, dodatočné určenie otcovstva, osvojenie, zrušenie
osvojenia,
v knihe manželstiev – údaje o ţeníchovi a neveste, vzťahové
(väzobné) údaje na rodičov ţenícha a nevesty, údaje o svedkoch
ţenícha a nevesty, zápis o rozvode, zápis vyhlásenia manţelstva za
neplatné, opätovné prijatie priezviska po rozvode manţelstva,
v knihe úmrtí – údaje o zomrelom, o vyhlásení za mŕtveho, o nájdení
mŕtvoly alebo úmrtí neznámej osoby.
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Pod údajmi o narodenom dieťati, ţeníchovi a neveste, údajmi o vzťahových
(väzobných) osobách, údajmi o úmrtí sa pre účely tohto dokumentu
rozumejú údaje podľa § 15 - 17 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu
občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov. Ide o osobné údaje, údaje o pobyte, údaje
o vzťahoch k iným osobám a niektoré administratívne údaje o osobe, ktoré
určuje citovaný zákon.
8) Opravu alebo zmenu údajov matričných zápisov a záznamov o matričnej
udalosti alebo vydanie aktuálneho matričného dokumentu môţe urobiť len
príslušný matričný úrad, ktorý má matričnú udalosť zapísanú vo svojej matrike
alebo osobitná matrika - ak sa údaje týkajú matričnej udalosti občana SR,
ktorá nastala v cudzine.
9) Príslušný matričný úrad priamo pripojený na REGOB a osobitná matrika po
zistení nezrovnalostí obsahu údajov v REGOB a vo svojej matričnej knihe,
v matričnom dokumente alebo v elektronickom zápise vydaného matričného
dokumentu, alebo na základe ţiadosti alebo upozornenia iného matričného
úradu (obce, úradu štátnej správy, úradu, ktorý plní úlohy štátu) o odstránenie
nezrovnalostí obsahu údajov, odstraňuje zistené nezrovnalosti údajov o tých
osobách, ktoré má zapísané vo svojich matričných knihách. Ak je treba,
vykoná opravy, zmeny alebo doplnenie údajov v príslušnej matričnej knihe,
ako aj v REGOB a vystaví nový (aktuálny) matričný dokument.
10) Príslušný matričný úrad, ktorý nie je pripojený na REGOB po zistení
nezrovnalostí obsahu údajov zapísaných v matričnej knihe, v matričnom
dokumente alebo v elektronickom zápise vydaného matričného dokumentu,
alebo na základe ţiadosti iného matričného úradu o porovnanie obsahu
údajov zapísaných v príslušnej matričnej knihe s vydaným matričným
dokumentom, vykoná revíziu zápisu matričnej udalosti v príslušnej matričnej
knihe. Pri zistení nezrovnalostí obsahu údajov v zápise v matričnej knihe
vykoná ich opravu a vydá nový (aktuálny) matričný dokument. Spolupracuje
s dotknutou osobou. Ak je zápis v matričnej knihe správny a nesprávne údaje
sú vo vydanom matričnom dokumente, matrikárka vystaví na základe zápisu
v matričnej knihe nový (aktuálny) matričný dokument. Ak matrikárka vystaví
nový (aktuálny) matričný dokument, posiela ho na príslušné okresné
riaditeľstvo Policajného zboru (OR PZ), ktoré údaje zaznamená, opraví, zmení
do/v REGOB, podľa údajov zapísaných v matričnom dokumente. Môţe tak
urobiť aj prostredníctvom ohlasovne pobytu v nadväznosti na zauţívaný
spôsob oznamovacej povinnosti.
11) Príslušný úrad hraničnej a cudzineckej polície po predchádzajúcej ţiadosti
matričného úradu odstráni nezrovnalosti údajov o cudzincovi v cudzineckej
agende a v REGOB, vykoná stotoţnenie údajov cudzineckej agendy
s REGOB a o odstránení nezrovnalostí údajov spätne informuje ţiadateľa
o odstránení nezrovnalosti obsahu údajov o osobe v REGOB.
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12) Príslušná pripojená ohlasovňa pobytu na REGOB po predchádzajúcej ţiadosti
matričného úradu odstráni nezrovnalosti o pobyte občana. Opravy alebo
zápisy údajov o pobyte občana zaznamená priamo do REGOB. O odstránení
nezrovnalosti obsahu údajov o pobyte občana v REGOB informuje ţiadateľa,
ak tento nie je priamo pripojený na REGOB. Ak je ţiadateľ priamo pripojený
na REGOB, okamţite po zápise údajov do REGOB má k dispozícií opravené,
zmenené alebo doplnené údaje o osobe.
13) Príslušná nepripojená ohlasovňa pobytu na REGOB zabezpečí odstránenie
nezrovnalostí obsahu údajov v REGOB prostredníctvom príslušného
okresného riaditeľstva Policajného zboru (OR PZ), ktorému zašle lístok
Oznámenie zmeny trvalého (prípadne prechodného) pobytu pre REGOB
s aktuálnymi údajmi o pobyte občana.
14) Matrikárky pripojené i nepripojené na REGOB ţiadajú Oddelenie registra
rodných čísel Registra obyvateľov SR v Banskej Bystrici o riešenie
a odstránenie nezrovnalostí v rodnom čísle. Ţiadajú o opravu rodného čísla,
o zmeny rodného čísla alebo o odstránenie duplicít rodného čísla osoby, o
overenie správnosti rodného čísla, o osvedčenie o rodnom čísle, ako aj
o potvrdenie rodného čísla pre osobu, ktorá je evidovaná v historických
údajoch registra a v súčasnosti je občanom Českej republiky s príslušnou
rodinnou väzbou na občana Slovenskej republiky. Matrikárky zasielajú
poţiadavku na oddelenie rodných čísel Registra obyvateľov SR
faxom/písomne/mailom spolu s príslušným matričným dokladom. Oddelenie
rodných čísel zabezpečí odstránenie nezrovnalosti v rodnom čísle, vyrozumie
o tom matričný úrad, ktorý uplatnil poţiadavku, zašle tomuto matričnému
úradu Osvedčenie o rodnom čísle, (faxom alebo písomne).
15) Oddelenie štátneho občianstva Odboru všeobecnej vnútornej správy SVS MV
SR rieši a odstraňuje nezrovnalosti v obsahu údajov v REGOB o nadobudnutí
občianstva SR priamo v REGOB.
16) Obvodné úrady v sídle kraja riešia a odstraňujú nezrovnalosti v obsahu údajov
v REGOB o prepustení zo štátneho zväzku SR priamo v REGOB. Príslušným
obvodným úradom je obvodný úrad podľa posledného trvalého pobytu občana
prepusteného zo štátneho zväzku SR. Ak občan nemal na území SR
evidovaný trvalý pobyt, je príslušným Obvodný úrad v Bratislave.
17) V prípade nezrovnalostí údajov o osobe zapísaných v predkladanom doklade
totoţnosti (OP, CD, IDK cudzinca) s identifikačnými a lokačnými údajmi
v REGOB, matričný úrad vyzve dotknutú osobu o predloţenie dokladu
totoţného so zápismi údajov o osobe a doklade v REGOB (ak ide o pripojený
matričný úrad na REGOB). Nepripojený matričný úrad v dokladoch totoţnosti
nezistí nesúlad údajov.

Projekt

Implementácia a zavedenie APV IS REGOB a APV IS SA

Dokument

Riešenie nezrovnalostí v údajoch matričnej agendy a registra obyvateľov

Referencia

260-0-2v0-081208

Verzia

A0025_001
2.00

18) Ak sa existujúci problém v údajoch REGOB voči údajom zdrojových agend
REGOB (matričná agenda, agenda hlásenia pobytu, štátoobčianska agenda,
agenda občianskych preukazov, agenda cudzincov, pasová agenda) nedá
vyriešiť a odstrániť v kompetencii príslušného matričného úradu, ohlasovne
pobytu, úradu hraničnej a cudzineckej polície, obvodného úradu, oddelenia
štátneho občianstva SVS MV SR, okresného riaditeľstva Policajného zboru,
registra rodných čísel, tak v takomto prípade matričný úrad ţiada
o odstránenie nezrovnalosti obsahu údajov v REGOB pracovisko HELPDESK
Oddelenia prevádzky systémov odboru systémov a komunikácií Sekcie
informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR v Banskej Bystrici
(HELPDESK). Toto oddelenie ihneď po obdrţaní ţiadosti (telefonickej,
mailovej, faxovej, písomnej) zabezpečí odstránenie nezrovnalostí v spolupráci
s ostatnými dotknutými subjektmi a s riešiteľom. O odstránení nezrovnalosti
následne informuje ţiadateľa.
19) Pripojený matričný úrad na REGOB ţiada o pomoc HELPDESK v prípade
problémov s obsluhou a pouţívaním aplikačného programového vybavenia
Matričná agenda a IS REGOB. Túto podporu pouţívateľom zabezpečuje
oddelenie aplikačnej podpory odboru aplikácií SITB MV SR Banská Bystrica.
20) Pripojený matričný úrad na REGOB ţiada o pomoc HELPDESK
pri problémoch s pripojením sa na IS REGOB cez čipovú kartu a pri
problémoch s technickým zabezpečením a komunikačným pripojením sa na
IS REGOB. Túto podporu pouţívateľom zabezpečuje oddelenie prevádzky
systémov odboru systémov a komunikácií SITB MV SR Banská Bystrica.
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2. Postupy riešenia nezrovnalostí
2.1. Problém: Titul
Osobe v REGOB chýba titul alebo má v REGOB zapísaný iný titul ako
v skutočnosti má.
Riešenie : Pripojený matričný úrad na REGOB
Matrikárka môţe do REGOB
zapísať nový titul
opraviť titul
zmeniť titul
činnosťou Spravovanie titulov osoby výberom titulu z číselníka.
Dotknutá osoba predkladá diplom alebo doklad o získaní titulu, vedeckej hodnosti
a pod. Ak titul nie je zapísaný v číselníku REGOB, dotknutá osoba musí poţiadať
o uznanie titulu príslušné pracovisko na ekvivalenciu dokladov Ministerstva
školstva SR.
Matrikárka zapisuje titul na vystavovaný matričný dokument ak ju o to osoba
poţiada a ak bol titul nadobudnutý na vysokej škole v SR alebo osoba predloţila
doklad o uznaní zahraničného titulu na Slovensku.
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Zapísanie nového titulu, opravu alebo zmenu titulu nemôţe do REGOB zapísať.
Môţe tak urobiť len príslušný útvar Policajného zboru (okresné riaditeľstvo
Policajného zboru – OR PZ).

2.2. Problém: Meno
V REGOB zapísané meno, mená obsahuje preklep, v matričnej knihe je zapísané
iné meno alebo viac mien, chýbajú údaje o zmene mena alebo údaje o novej
identite osoby po jej osvojení, chýba údaj o mene, alebo namiesto mena je
generované meno GENM zo systému pri migrácií údajov agendy do REGOB,
chýba jedno z viacerých mien (ďalej len „nesprávne zapísané meno“).
Riešenie: Pripojený matričný úrad na REGOB
Ak matrikárka zistí nezrovnalosti v mene osoby vo svojej matričnej knihe v knihe narodení (prípadne knihe manţelstiev alebo knihe úmrtí), alebo nesúlad
v obsahu údajov v REGOB, alebo zistí vo svojej elektronickej matričnej agende
nesprávny zápis mena, alebo je nesprávne zapísané meno v knihe narodení,
alebo
ak
je
o
revíziu
zápisu
o narodení
poţiadaná
(telefonicky/faxom/mailom/listom) iným matričným úradom, či uţ pripojeným
alebo nepripojeným na REGOB, je povinná najskôr overiť zápis narodenia
a dodatočné záznamy v knihe narodení svojho matričného úradu (vo svojej
matrike).
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V nadväznosti na zistené skutočnosti, matrikárka
preverí, či je osoba zapísaná v REGOB aj so správnym menom, ak je
zapísaná v REGOB aj so správnymi údajmi, urobí stotoţnenie osoby
vykoná opravu mena v REGOB prostredníctvom činností aplikácie
matričnej agendy ak je meno v knihe narodení zaznamenané
správne a nesprávny údaj o mene obsahuje REGOB
vystaví nový, aktuálny rodný list prostredníctvom činností aplikácie
matričnej agendy ak je chyba v zápise mena na rodnom liste;
dotknutej
osobe
zabezpečí
doručenie/odovzdanie
nového,
aktuálneho rodného listu
oznámi matrikárke, ktorá o revíziu obsahu údajov o mene v zápise
narodenia v knihe narodení ţiadala, výsledok zistených skutočností
a informuje ju o odstránení nezrovnalostí obsahu údajov v REGOB
pošle aktuálny rodný list príslušnej matrikárke, ktorá má zapísať
novú matričnú udalosť osoby, a ktorá poţiadala o revíziu, overenie
zápisu v knihe narodení a o odstránenie nezrovnalostí obsahu
údajov, ak táto nie je z priamo pripojeného matričného úradu na
REGOB alebo ak uţ nový, aktuálny rodný list nebol odovzdaný
občanovi, ktorý ho sám predloţí matrikárke zápisu novej matričnej
udalosti
ak je nesprávny zápis o mene v knihe narodení, najskôr osloví
dotknutého občana a v spolupráci s ním odstráni nezrovnalosť –
opraví meno, zaznamená zmenu mena, zaznamená druhé a ďalšie
meno podľa skutočnosti knihy narodení, a následne vystaví nový
rodný list prostredníctvom činností aplikácie matričnej agendy, čím sa
správne údaje zaznamenajú aj do REGOB
do REGOB zaznamená prostredníctvom aplikačného programového
vybavenia Matričná agenda
opravu mena činnosťou Oprava osobných údajov dieťaťa
zmenu mena činnosťou Zmena mena
pridá alebo odoberie druhé a ďalšie meno
osobných údajov dieťaťa

činnosťou Oprava

ak je tá istá osoba v REGOB 2 a viac krát, matrikárka činnosťou
stotoţnenie osoby stotoţní pravú osobu (správny a úplný záznam
o osobe) s duplicitným záznamom o osobe (tzv. nepravou
osobou)
činnosťou Úprava mena a priezviska na slovenský ekvivalent
osobitná matrika zaznamená do REGOB zmenu mena (ak nejde
o klasickú matričnú udalosť „zmena mena“).
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Matrikárka
je
povinná
overiť
na
základe
poţiadavky
(telefonicky/faxom/mailom/listom) z iného matričného úradu, či uţ priamo
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pripojeného alebo nepripojeného na REGOB zápis mena v knihe narodení
svojho matričného úradu (matriky).
V nadväznosti na zistené skutočnosti v zápise o narodení v knihe narodení,
matrikárka
vykoná opravu mena v zápise v knihe narodení, ak je
nesprávne zaznamenané v knihe narodení

meno

vystaví nový, aktuálny rodný list
dotknutej
osobe
zabezpečí
aktuálneho rodného listu

doručenie/odovzdanie

nového,

informuje príslušnú matrikárku, ktorá ţiadala overiť zápis narodenia
o výsledku zistených skutočností
pošle nový, aktuálny dokument – rodný list (oznámenie o narodení)
na príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré zabezpečí
zaznamenanie opravy/zmeny údajov o mene do REGOB, prípadne
na príslušný útvar hraničnej a cudzineckej polície, ak ide o cudzinca
narodeného na území SR
v rámci oznamovacej povinnosti zasiela ohlasovni pobytu oznámenie
o narodení dieťaťa podľa miesta trvalého pobytu rodičov.

2.3. Problém: Priezvisko
V REGOB je neaktuálne priezvisko; priezvisko v REGOB alebo na rodnom či
sobášnom liste alebo v elektronickom zápise matričnej agendy obsahuje preklep
alebo je iné; v REGOB je aktuálne priezvisko ale na matričnom dokumente je
priezvisko pôvodné (rodné) alebo iné; zmena priezviska, opätovné prijatie
priezviska po rozvode manţelstva, nová identita po osvojení, po zmene pohlavia
a i. nie sú premietnuté do obsahu údajov REGOB; namiesto priezviska je
generované priezvisko GENP zo systému pri migrácií údajov agendy do REGOB;
chýba priezvisko (ďalej len „nesprávne zapísané priezvisko“).
Riešenie: Pripojený matričný úrad na REGOB
Ak matrikárka zistí nezrovnalosti v priezvisku osoby vo svojej matrike - v knihe
narodení alebo v knihe manţelstiev alebo zistí nezrovnalosti o priezvisku
v obsahu údajov v REGOB, alebo vo svojej elektronickej matričnej agende zistí
nesprávny zápis priezviska, alebo ak je o revíziu zápisu o narodení a revíziu
zápisu o uzavretí manţelstva poţiadaná (telefonicky/faxom/mailom/listom) iným
matričným úradom, či uţ pripojeným alebo nepripojeným na REGOB, je povinná
najskôr overiť zápis narodenia a dodatočné záznamy v knihe narodení a zápis
uzavretia manţelstva a dodatočné záznamy v knihe manţelstiev vo svojej
matrike.
V nadväznosti na zistené skutočnosti, matrikárka
preverí, či je osoba zapísaná v REGOB aj so správnym priezviskom,
ak je zapísaná v REGOB aj so správnymi údajmi, urobí stotoţnenie
osoby
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vykoná opravu priezviska v REGOB prostredníctvom činností
aplikácie matričnej agendy ak je priezvisko v knihe narodení alebo
v knihe manţelstiev zaznamenané správne a nesprávny údaj
o priezvisku obsahuje REGOB
vykoná zmenu priezviska v REGOB prostredníctvom činností
aplikácie matričnej agendy ak je priezvisko v knihe narodení alebo
v knihe manţelstiev zaznamenané správne a nesprávny údaj
o priezvisku obsahuje REGOB
vystaví nový, aktuálny rodný list alebo sobášny list prostredníctvom
činnosti aplikácie matričnej agendy ak je chyba v zápise priezviska
na rodnom liste alebo v sobášnom liste; dotknutej osobe zabezpečí
doručenie/odovzdanie nového, aktuálneho rodného listu alebo
sobášneho listu
oznámi matrikárke, ktorá o revíziu obsahu údajov o priezvisku
v zápise narodenia v knihe narodení alebo v zápise o uzavretí
manţelstva v knihe manţelstiev ţiadala, výsledok zistených
skutočností a informuje ju o odstránení nezrovnalostí obsahu údajov
v REGOB ak ide o priamo pripojený matričný úrad na REGOB
pošle aktuálny rodný list alebo sobášny list príslušnej matrikárke,
ktorá má zapísať novú matričnú udalosť, a ktorá poţiadala o revíziu,
overenie zápisu v knihe narodení alebo v knihe manţelstiev a o
odstránenie nezrovnalostí obsahu údajov, ak nie je z priamo
pripojeného matričného úradu na REGOB alebo ak uţ nový, aktuálny
rodný list alebo sobášny list nebol odovzdaný občanovi, ktorý ho sám
predloţí matrikárke zápisu novej matričnej udalosti
ak je nesprávny zápis o priezvisku v knihe narodení alebo v knihe
manţelstiev, najskôr osloví dotknutého občana a v spolupráci s ním
odstráni nezrovnalosť – opraví priezvisko, zaznamená zmenu
priezviska, zaznamená druhé a ďalšie priezvisko podľa skutočnosti
knihy narodení alebo knihy manţelstiev, a prípadne následne vystaví
nový rodný list alebo sobášny list prostredníctvom činností aplikácie
matričnej agendy, čím sa správne údaje zaznamenajú aj do REGOB
do REGOB zaznamená prostredníctvom aplikačného programového
vybavenia Matričná agenda
opravu priezviska činnosťou Oprava osobných údajov dieťaťa
alebo
opravu priezviska
sobášených

činnosťou

Oprava

osobných

údajov

ak je tá istá osoba v REGOB 2 a viac krát, matrikárka činnosťou
stotoţnenie osoby stotoţní pravú osobu (správny a úplný záznam
o osobe) s duplicitným záznamom o osobe (tzv. nepravou
osobou)
zmenu priezviska činnosťou Zmena priezviska
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pridá alebo odoberie druhé a ďalšie priezvisko činnosťou Oprava
osobných údajov dieťaťa alebo činnosťou Zmena priezviska
činnosťou Opätovné prijatie priezviska po rozvode zaznamená
priezvisko pred uzavretím manţelstva
činnosťou Zápis osvojenia sa zaznamená priezvisko dieťaťa po
rodičoch osvojiteľoch
činnosťou Zmena pohlavia dôjde aj k zmene priezviska dotknutej
osoby
doplnenie chýbajúceho priezviska vykoná činnosťou Oprava
osobných údajov
činnosťou Úprava mena a priezviska na slovenský ekvivalent
osobitná matrika zaznamená do REGOB aj opravu priezviska.
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Matrikárka
je
povinná
overiť
na
základe
poţiadavky
(telefonicky/faxom/mailom/listom) z iného matričného úradu, či uţ priamo
pripojeného alebo nepripojeného na REGOB zápis narodenia v knihe narodení
alebo v knihe manţelstiev svojho matričného úradu (matriky).
V nadväznosti na zistené skutočnosti v zápise priezviska v knihe narodení alebo
v knihe manţelstiev, matrikárka
vykoná opravu priezviska v zápise narodenia v knihe narodení alebo
v zápise uzavretia manţelstva v knihe manţelstiev, ak je priezvisko
nesprávne zaznamenané v knihe narodení alebo v knihe manţelstiev
vystaví nový, aktuálny rodný list alebo sobášny list
dotknutej
osobe
zabezpečí
doručenie/odovzdanie
aktuálneho rodného listu alebo sobášneho listu

nového,

informuje príslušnú matrikárku, ktorá ţiadala overiť zápis narodenia
alebo zápis o uzavretí manţelstva o výsledku zistených skutočností
pošle nový, aktuálny dokument – rodný list (oznámenie o narodení)
alebo sobášny list (oznámenie o uzavretí manţelstva) na príslušné
okresné
riaditeľstvo
Policajného
zboru,
ktoré
zabezpečí
zaznamenanie opravy/zmeny údajov o priezvisku do REGOB
v rámci oznamovacej povinnosti zasiela ohlasovni pobytu
oznámenie o narodení dieťaťa podľa miesta trvalého pobytu
rodičov
oznámenie o uzavretí manţelstva ohlasovni pobytu podľa miesta
trvalého pobytu manţelov.
Poznámka:
V prípade porovnania údajov matričnej agendy a údajov REGOB, nemôţe byť
urobené stotoţnenie osoby podľa REGOB do matričnej agendy alebo naopak,
pretoţe systém nevyhľadá osobu - ţenu, ktorá je vydatá a ktorá zmenila
priezvisko uzavretím manţelstva
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Pri oprave alebo doplnení priezviska a ďalších údajov pri osobe, ktorá má
v poloţke priezvisko (namiesto priezviska) text vygenerovaný počítačom „GENP
a číslo počítačového identifikátora“, musia byť najskôr k dispozícií všetky
potrebné údaje o osobe, vrátane rodného čísla, pretoţe inak nebude povolený
zápis.

2.4. Problém: Rodné priezvisko
Rodné priezvisko nie je zapísané v REGOB, alebo namiesto rodného priezviska
je generované rodné priezvisko GENR zo systému pri migrácií údajov agendy do
REGOB, obsahuje preklep, je zapísané iba jedno rodné priezvisko; nebolo
zmenené po osvojení; po dodatočnom určení otcovstva; po zapretí otcovstva; po
zmene rodného priezviska; po zmene pohlavia (ďalej len „nesprávne zapísané
rodné priezvisko“).
Riešenie: Pripojený matričný úrad na REGOB
Ak matrikárka zistí nezrovnalosti údajov v rodnom priezvisku osoby vo svojej
matrike - v knihe narodení alebo v knihe manţelstiev, alebo je nesúlad v obsahu
údajov v REGOB, alebo ak vo svojej elektronickej matričnej agende zistí
nesprávny zápis rodného priezviska, alebo ak je o revíziu zápisu o narodení
a revíziu
zápisu
o uzavretí
manţelstva
poţiadaná
(telefonicky/faxom/mailom/listom) iným matričným úradom, či uţ pripojeným
alebo nepripojeným na REGOB, je povinná najskôr overiť zápis narodenia
a dodatočné záznamy v knihe narodení a zápis uzavretia manţelstva
a dodatočné záznamy v knihe manţelstiev vo svojej matrike.
V nadväznosti na zistené skutočnosti, matrikárka
preverí, či je osoba zapísaná v REGOB aj so správnym rodným
priezviskom, ak je zapísaná v REGOB aj so správnymi údajmi, urobí
stotoţnenie osoby
vykoná opravu rodného priezviska v REGOB prostredníctvom
činností aplikácie matričnej agendy ak je rodné priezvisko v knihe
narodení
alebo v knihe manţelstiev zaznamenané správne
a nesprávny údaj o rodnom priezvisku obsahuje REGOB
vykoná zmenu rodného priezviska v REGOB prostredníctvom
činností aplikácie matričnej agendy ak je rodné priezvisko v knihe
narodení
alebo v knihe manţelstiev zaznamenané správne
a nesprávny údaj o rodnom priezvisku obsahuje REGOB
vystaví nový, aktuálny rodný list alebo sobášny list prostredníctvom
činnosti aplikácie matričnej agendy ak je chyba v zápise rodného
priezviska na rodnom liste alebo v sobášnom liste; dotknutej osobe
zabezpečí doručenie/odovzdanie nového, aktuálneho rodného listu
alebo sobášneho listu
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oznámi matrikárke, ktorá o revíziu obsahu údajov o rodnom
priezvisku v zápise narodenia v knihe narodení alebo v zápise
o uzavretí manţelstva v knihe manţelstiev ţiadala výsledok zistených
skutočností a informuje ju o odstránení nezrovnalostí obsahu údajov
v REGOB ak ide o priamo pripojený matričný úrad na REGOB
pošle aktuálny rodný list alebo sobášny list príslušnej matrikárke,
ktorá má zapísať novú matričnú udalosť, a ktorá poţiadala o revíziu,
overenie zápisu v knihe narodení alebo v knihe manţelstiev a o
odstránení nezrovnalostí obsahu údajov, ak nie je z priamo
pripojeného matričného úradu na REGOB alebo ak nový, aktuálny
rodný list alebo sobášny list nebol odovzdaný občanovi, ktorý ho sám
predloţí matrikárke zápisu novej matričnej udalosti
ak je nesprávny zápis o rodnom priezvisku v knihe narodení alebo
v knihe manţelstiev, najskôr osloví dotknutého občana a v spolupráci
s ním odstráni nezrovnalosť – opraví rodné priezvisko, zaznamená
zmenu rodného priezviska, zaznamená druhé rodné priezvisko podľa
skutočnosti do knihy narodení alebo knihy manţelstiev, a následne
vystaví nový rodný list alebo sobášny list prostredníctvom činností
aplikácie matričnej agendy, čím sa správne údaje zaznamenajú aj do
REGOB
do REGOB zaznamená prostredníctvom aplikačného programového
vybavenia Matričná agenda
opravu rodného priezviska činnosťou Oprava osobných údajov
dieťaťa alebo
opravu rodného priezviska činnosťou Oprava osobných údajov
sobášených
ak je tá istá osoba v REGOB 2 a viac krát, matrikárka činnosťou
stotoţnenie osoby stotoţní pravú osobu (správny a úplný záznam
o osobe) s duplicitným záznamom o osobe (tzv. nepravou
osobou)
zmenu rodného priezviska činnosťou Zmena rodného priezviska
pridá alebo odoberie druhé rodné priezvisko činnosťou Oprava
osobných údajov dieťaťa alebo činnosťou Zmena rodného
priezviska
činnosťou Zápis osvojenia sa zaznamená rodné priezvisko
dieťaťa po rodičoch osvojiteľoch
činnosťou Zmena pohlavia dôjde aj k zmene rodného priezviska
dotknutej osoby
doplnenie chýbajúceho rodného priezviska činnosťou Oprava
osobných údajov
činnosťou Dodatočné určenie otcovstva sa zaznamená aj rodné
priezvisko dieťaťa
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činnosťou Zrušenie otcovstva sa zaznamená aj rodné priezvisko
dieťaťa podľa priezviska matky
činnosťou Úprava mena a priezviska na slovenský ekvivalent
osobitná matrika zaznamená do REGOB aj opravu rodného
priezviska.
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Matrikárka
je
povinná
overiť
na
základe
poţiadavky
(telefonicky/faxom/mailom/listom) z iného matričného úradu, či uţ priamo
pripojeného alebo nepripojeného na REGOB zápis narodenia v knihe narodení
alebo v knihe manţelstiev svojho matričného úradu (matriky).
V nadväznosti na zistené skutočnosti v zápise rodného priezviska v knihe
narodení alebo v knihe manţelstiev, matrikárka
vykoná opravu rodného priezviska v zápise narodenia v knihe
narodení alebo v zápise uzavretia manţelstva v knihe manţelstiev,
ak je rodné priezvisko nesprávne zaznamenané v knihe narodení
alebo v knihe manţelstiev
vystaví nový, aktuálny rodný list alebo sobášny list
dotknutej
osobe
zabezpečí
doručenie/odovzdanie
aktuálneho rodného listu alebo sobášneho listu

nového,

informuje príslušnú matrikárku, ktorá ţiadala overiť zápis narodenia
alebo zápis o uzavretí manţelstva o výsledku zistených skutočností
pošle nový, aktuálny dokument – rodný list (oznámenie o narodení)
alebo sobášny list (oznámenie o uzavretí manţelstva) na príslušné
okresné
riaditeľstvo
Policajného
zboru,
ktoré
zabezpečí
zaznamenanie
opravy/zmeny
údajov
o rodnom
priezvisku
do REGOB
v rámci oznamovacej povinnosti zasiela ohlasovni pobytu
oznámenie o narodení dieťaťa podľa miesta trvalého pobytu
rodičov
oznámenie o uzavretí manţelstva ohlasovni pobytu podľa miesta
trvalého pobytu manţelov.

2.5. Problém: Dátum narodenia
Dátum narodenia obsahuje preklep, nie je zapísaný v REGOB.
Riešenie: Pripojený matričný úrad na REGOB
Ak matrikárka zistí nezrovnalosti údajov v dátume narodenia vo svojej matrike v knihe narodení svojho matričného úradu, alebo v obsahu údajov v REGOB
alebo zistí vo svojej elektronickej matričnej agende nesprávny zápis dátumu
narodenia, alebo je dátum narodenia nesprávne zapísaný v knihe narodení,
alebo
ak
je
o
revíziu
zápisu
o narodení
poţiadaná
(telefonicky/faxom/mailom/listom) iným matričným úradom, či uţ pripojeným
alebo nepripojeným na REGOB, je povinná najskôr overiť zápis narodenia
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a dodatočné záznamy v knihe narodení svojho matričného úradu (vo svojej
matrike).
V nadväznosti na zistené skutočnosti, matrikárka
preverí, či je osoba zapísaná v REGOB aj so správnym dátumom
narodenia, ak je zapísaná v REGOB aj so správnymi údajmi, urobí
stotoţnenie osoby
vykoná opravu dátumu narodenia v REGOB prostredníctvom činností
aplikácie matričnej agendy ak nesprávny údaj o dátume narodenia
obsahuje REGOB a v knihe narodení
je
dátum narodenia
zaznamenaný správne
ak je treba, urobí opravu rodného čísla dieťaťa prostredníctvom
činností aplikácie matričnej agendy, alebo o opravu rodného čísla
dieťaťa poţiada Oddelenie registra rodných čísel Registra obyvateľov
SR Banská Bystrica
vystaví nový, aktuálny rodný list prostredníctvom činnosti aplikácie
matričnej agendy ak je chyba v zápise dátumu narodenia
na vydanom
rodnom
liste;
dotknutej
osobe
zabezpečí
doručenie/odovzdanie nového, aktuálneho rodného listu
oznámi matrikárke, ktorá o revíziu obsahu údajov o dátume
narodenia v zápise narodenia v knihe narodení ţiadala, výsledok
zistených skutočností a informuje ju o odstránení nezrovnalostí
obsahu údajov v REGOB ak ide o priamo pripojený matričný úrad na
REGOB
pošle aktuálny rodný list príslušnej matrikárke, ktorá má zapísať
novú matričnú udalosť, a ktorá poţiadala o revíziu, overenie zápisu v
knihe narodení a o odstránenie nezrovnalostí obsahu údajov, ak nie
je z priamo pripojeného matričného úradu na REGOB alebo ak nový,
aktuálny rodný list nebol odovzdaný občanovi, ktorý ho sám predloţí
matrikárke zápisu novej matričnej udalosti
ak je nesprávny zápis dátumu narodenia v knihe narodení, najskôr zo
zbierky listín vyberie príslušný doklad – oznámenie o narodení
(správa lekára, správa rodiča), osloví dotknutého občana
a v spolupráci s ním odstráni nezrovnalosť – opraví dátum narodenia
podľa skutočnosti knihy narodení, a následne vystaví nový rodný list
prostredníctvom činností aplikácie matričnej agendy, čím sa správne
údaje zaznamenajú aj do REGOB
do REGOB zaznamená prostredníctvom aplikačného programového
vybavenia Matričná agenda
opravu dátumu narodenia činnosťou Oprava osobných údajov
dieťaťa
opravu rodného čísla činnosťou Oprava rodného čísla dieťaťa
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stotoţní osobu s nesprávnym dátumom narodenia (nepravá
osoba) s osobou so správnymi údajmi (pravá osoba)
prostredníctvom činnosti Stotoţnenie osôb.
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Matrikárka
je
povinná
overiť
na
základe
poţiadavky
(telefonicky/faxom/mailom/listom) z iného matričného úradu, či uţ priamo
pripojeného alebo nepripojeného na REGOB zápis dátumu narodenia vo svojej
matrike - v knihe narodení.
V nadväznosti na zistené skutočnosti v zápise o narodení v knihe narodení,
matrikárka
vykoná opravu dátumu narodenia v zápise v knihe narodení, ak je
dátum narodenia nesprávne zapísaný v knihe narodení
ak je treba o opravu rodného čísla dieťaťa poţiada Oddelenie registra
rodných čísel Registra obyvateľov SR Banská Bystrica
vystaví nový, aktuálny rodný list
dotknutej
osobe
zabezpečí
aktuálneho rodného listu

doručenie/odovzdanie

nového,

informuje príslušnú matrikárku, ktorá ţiadala overiť zápis narodenia
o výsledku zistených skutočností
pošle nový, aktuálny dokument – rodný list (oznámenie o narodení)
na príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré zabezpečí
zaznamenanie opravy údajov o dátume narodenia a rodnom čísle
do REGOB, prípadne na príslušný útvar hraničnej a cudzineckej
polície, ak ide o cudzinca narodeného na území SR
v rámci oznamovacej povinnosti zasiela ohlasovni pobytu
oznámenie o narodení dieťaťa podľa miesta trvalého pobytu
rodičov .

2.6. Problém: Rodné číslo
Osoba je zapísaná v REGOB bez rodného čísla, viackrát t.j. s rodným číslom
aj/alebo bez rodného čísla, s priezviskom podľa rodného priezviska aj
s priezviskom po uzavretí manţelstva, je duplicitná so sebou alebo s cudzími
osobami, pri zmene pohlavia nebolo zmenené rodné číslo, zmena alebo oprava
rodného čísla nebola premietnutá do obsahu údajov v REGOB (ďalej len
„nesprávne rodné číslo“).
Riešenie: Pripojený aj nepripojený matričný úrad na REGOB
Matrikárka, po zistení nesprávneho rodného čísla, či uţ v knihe narodení,
prípadne v knihe manţelstiev alebo v knihe úmrtí alebo v REGOB:
poţiada
listom/faxom/mailom Oddelenie registra rodných čísel
Registra obyvateľov SR v Banskej Bystrici v závislosti od príčiny
nesprávneho rodného čísla, o
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overenie rodného čísla osoby
určenie rodného čísla osobe
opravu rodného čísla osobe
zmenu rodného čísla osobe
k poţiadavke priloţí rodný list dotknutej osoby
po obdrţanom osvedčení o rodnom čísle osoby v prípade jeho
zmeny alebo opravy urobí v rodnej matrike zápis o zmene alebo
o oprave rodného čísla a
vystaví občanovi nový rodný list.
Oddelenie registra rodných čísel Registra obyvateľov SR v Banskej Bystrici
v závislosti od príčiny nesprávneho rodného čísla,
opraví rodné číslo v REGOB
zmení rodné číslo v REGOB
stotoţní duplicitné osoby
vystaví osvedčenie o rodnom čísle dotknutej osoby a pošle ho
písomne/faxom príslušnému matričnému úradu
vystaví osvedčenie o rodnom čísle dotknutej osoby a pošle ho
písomne dotknutej osobe ak jej zmení rodné číslo a vyzve občana,
aby si šiel na príslušný matričný úrad vyţiadať nový rodný list.
Matrikárka pripojeného matričného úradu na REGOB môţe v REGOB
stotoţniť duplicitné osoby činnosťou Stotoţnenie osôb.

2.7. Problém: Miesto, okres a štát narodenia
Miesto narodenia nie je zapísané v REGOB, resp. v zápise o mieste narodenia
je preklep alebo je zapísané iné miesto narodenia. Tieto chyby sa týkajú aj
údajov o okrese a štáte narodenia ak ide o zápis narodenia občana SR v cudzine
(aj v prípade uzavretia manţelstva alebo úmrtia občana SR v cudzine)
do osobitnej matriky (ďalej len „nesprávne miesto narodenia“) .
Riešenie: Pripojený matričný úrad na REGOB
Ak matrikárka zistí nezrovnalosti údajov v mieste narodenia alebo v okrese
narodenia alebo v štáte narodenia vo svojej matrike - v knihe narodení svojho
matričného úradu, alebo v obsahu údajov v REGOB alebo zistí vo svojej
elektronickej matričnej agende nesprávny zápis miesta, okresu alebo štátu
narodenia, alebo je miesto, okres alebo štát narodenia nesprávne zapísaný
v knihe narodení, alebo ak je o revíziu zápisu o narodení poţiadaná
(telefonicky/faxom/mailom/listom) iným matričným úradom, či uţ pripojeným
alebo nepripojeným na REGOB, je povinná najskôr overiť zápis narodenia
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a dodatočné záznamy v knihe narodení svojho matričného úradu (vo svojej
matrike).
V nadväznosti na zistené skutočnosti
vykoná opravu miesta, okresu alebo štátu narodenia v REGOB
prostredníctvom činností aplikácie matričnej agendy ak nesprávny
údaj o mieste, okrese alebo štáte narodenia obsahuje REGOB a
v knihe narodení
je
miesto, okres alebo štát narodenia
zaznamenaný správne (to isté platí pre miesto a štát uzavretia
manţelstva a miesto a štát úmrtia v príslušnej matrike osobitnej
matriky ak ide o občana SR a matričná udalosť nastala v zahraničí)
vystaví nový, aktuálny rodný list prostredníctvom činnosti aplikácie
matričnej agendy ak je chyba v zápise miesta, okresu alebo štáte
narodenia
na rodnom
liste;
dotknutej
osobe
zabezpečí
doručenie/odovzdanie nového, aktuálneho rodného listu
oznámi matrikárke, ktorá o revíziu obsahu údajov o mieste, okrese
alebo štáte narodenia v zápise narodenia v knihe narodení ţiadala
výsledok zistených skutočností a informuje ju o odstránení
nezrovnalostí obsahu údajov v REGOB ak ide o priamo pripojený
matričný úrad na REGOB
pošle aktuálny rodný list príslušnej matrikárke, ktorá má zapísať
novú matričnú udalosť, a ktorá poţiadala o revíziu, overenie zápisu v
knihe narodení a o odstránenie nezrovnalostí obsahu údajov, ak nie
je z priamo pripojeného matričného úradu na REGOB alebo ak uţ
nový, aktuálny rodný list nebol odovzdaný občanovi, ktorý ho sám
predloţí matrikárke zápisu novej matričnej udalosti
do REGOB zaznamená prostredníctvom aplikačného programového
vybavenia Matričná agenda
opravu miesta, okresu narodenia a štátu narodenia činnosťou
Oprava osobných údajov dieťaťa alebo Oprava osobných údajov
sobášených.
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Matrikárka
je
povinná
overiť
na
základe
poţiadavky
(telefonicky/faxom/mailom/listom) z iného matričného úradu, či uţ priamo
pripojeného alebo nepripojeného na REGOB zápis miesta, okresu alebo štátu
narodenia vo svojej matrike - v knihe narodení.
V nadväznosti na zistené skutočnosti v zápise o narodení v knihe narodení,
matrikárka
vykoná opravu miesta, okresu alebo štátu narodenia v zápise v
knihe narodení, ak je (dátum narodenia) miesto, okres alebo štát
narodenia nesprávne zapísaný v knihe narodení
vystaví nový, aktuálny rodný list
dotknutej
osobe
zabezpečí
aktuálneho rodného listu

doručenie/odovzdanie

nového,
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informuje príslušnú matrikárku, ktorá ţiadala overiť zápis narodenia
o výsledku zistených skutočností
pošle nový, aktuálny dokument – rodný list (oznámenie o narodení)
na príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré zabezpečí
zaznamenanie opravy údajov o mieste a/alebo okrese narodenia
do REGOB, prípadne na príslušný útvar hraničnej a cudzineckej
polície, ak ide o cudzinca narodeného na území SR.

2.8. Problém: Štátna príslušnosť
Osoba v REGOB má zapísanú štátnu príslušnosť ČSFR, dvojité štátne
občianstvo, hoci v skutočnosti má iba občianstvo SR, osoba je prepustená zo
štátneho zväzku SR, osoba je cudzinec a v REGOB má zapísané štátne
občianstvo SR, osoba je osobou mimo REGOB ale v REGOB je zapísaná ako
občan s trvalým pobytom na území SR (ďalej len „nesprávny zápis o štátnej
príslušnosti“).
Riešenie: Pripojený matričný úrad na REGOB
Ak matrikárka zistí nezrovnalosti údajov o štátnom občianstve osoby zapísanej
vo svojej matrike (v knihe narodení, knihe manţelstiev, knihe úmrtí) svojho
matričného úradu,
alebo v obsahu údajov REGOB alebo zistí vo svojej
elektronickej matričnej agende nesprávny zápis o štátnej príslušnosti, alebo je
štátna príslušnosť nesprávne zapísaná v matrike, alebo ak je o revíziu zápisu
o štátnej príslušnosti poţiadaná (telefonicky/faxom/mailom/listom) iným
matričným úradom, či uţ pripojeným alebo nepripojeným na REGOB, je povinná
najskôr overiť zápis v matrike svojho matričného úradu.
V nadväznosti na zistené skutočnosti, matrikárka
overí štátne občianstvo na príslušnom obvodnom úrade alebo na
oddelení štátneho občianstva odboru všeobecnej vnútornej správy
SVS MV SR
vykoná opravu štátnej príslušnosti v REGOB prostredníctvom
činností aplikácie matričnej agendy ak nesprávny údaj o štátnej
príslušnosti obsahuje REGOB a v matrike je zaznamenaný správny
údaj o štátnom občianstve
vystaví nový, aktuálny matričný dokument (rodný list, sobášny list,
úmrtný list) prostredníctvom činnosti aplikácie matričnej agendy ak je
chyba v zápise štátnej príslušnosti; dotknutej osobe zabezpečí
doručenie/odovzdanie nového, aktuálneho matričného dokladu
oznámi matrikárke, ktorá o revíziu obsahu údaja o štátnom
občianstve v matrike ţiadala, výsledok zistených skutočností
a informuje ju o odstránení nezrovnalostí obsahu údajov v REGOB
ak ide o priamo pripojený matričný úrad na REGOB
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pošle aktuálny matričný dokument príslušnej matrikárke, ktorá má
zapísať novú matričnú udalosť, a ktorá poţiadala o revíziu, overenie
zápisu v matrike a o odstránenie nezrovnalostí obsahu údajov, ak
nie je z priamo pripojeného matričného úradu na REGOB alebo ak uţ
nový, aktuálny matričný dokument nebol odovzdaný občanovi, ktorý
ho sám predloţí matrikárke zápisu novej matričnej udalosti
do REGOB zaznamená prostredníctvom aplikačného programového
vybavenia Matričná agenda
opravu štátnej príslušnosti činnosťou Oprava osobných údajov
dieťaťa alebo Oprava osobných údajov sobášených alebo
Oprava osobných údajov (výberom správnej štátnej príslušnosti
z číselníka, pridaním štátnej príslušnosti z číselníka, alebo
odobratím štátnej príslušnosti z poloţky štátneho občianstva
osoby)
Ak matrikárka nemôţe v REGOB urobiť opravu, poţiada oddelenie štátneho
občianstva
odboru
všeobecnej
vnútornej
správy
SVS
MV
SR
listom/faxom/mailom v prípade, ţe ide o nadobudnutie občianstva SR alebo
príslušný obvodný úrad v sídle kraja ak ide o prepustenie občana zo štátneho
zväzku SR o
overenie štátneho občianstva a overenie zápisu údajov o štátnom
občianstve a o osobe v Centrálnom registri nadobudnutí a strát
štátneho občianstva SR
opravu nesprávne zapísaného údaja o štátnom občianstve v REGOB
potvrdenie správnosti údaja o štátnom občianstve
osvedčenie o štátnom občianstve.
Častou príčinou neúmyselnej chyby u štátneho občianstva býva nesprávne
zvolený typ vzťahu osoby k REGOB pri zápise osoby, a to
cudzinec má v REGOB zaznamenaný typ vzťahu osoby k REGOB
ako občan SR s trvalým pobytom na území SR alebo s trvalým
pobytom mimo územia SR
tento problém môţe matrikárka odstrániť cez činnosť Oprava
osobných údajov dieťaťa alebo Oprava osobných údajov len
vtedy, ak ešte nie je zapísaný trvalý pobyt občana tejto osoby
ak uţ je zapísaný trvalý pobyt občana, je najskôr potrebné
poţiadať o výmaz pobytu dotknutej osoby (o výmaz je potrebné
poţiadať zamestnanca s pridelenými prístupovými právami na
činnosť Oprava údajov o pobyte - výmaz pobytu z príslušnej
ohlasovne pobytu alebo oddelenie prevádzky systémov odboru
systémov a komunikácií Sekcie informatiky, telekomunikácií
a bezpečnosti MV SR v Banskej Bystrici
občan SR má v REGOB typ vzťahu osoby zaznamenaný ako osoba
mimo REGOB
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tento problém nie je moţné riešiť ţiadnou činnosťou príslušného
aplikačného programového vybavenia ani činnosťami v REGOB
tento problém je moţné riešiť len poţiadavkou na odstránenie
nezrovnalostí na HELPDESK, ktoré zabezpečí odstránenie
nezrovnalostí v spolupráci s riešiteľom.
Poznámka:
Štátna príslušnosť ČSFR by mala byť riešená centrálne u všetkých osôb. Je však
moţné odstraňovať túto nezrovnalosť individuálne kaţdej osobe.
Ak oddelenie štátneho občianstva odboru všeobecnej vnútornej správy SVS MV
SR alebo príslušný obvodný úrad nemôţe odstrániť nezrovnalosť zápisu
o štátnom občianstve v REGOB, potom kontaktuje a ţiada o odstránenie
nezrovnalosti oddelenie prevádzky systémov odboru systémov a komunikácií
Sekcie informatiky, telekomunikácií a bezpečnosti MV SR v Banskej Bystrici.
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Matrikárka
je
povinná
overiť
na
základe
poţiadavky
(telefonicky/faxom/mailom/listom) z iného matričného úradu, či uţ priamo
pripojeného alebo nepripojeného na REGOB zápis štátneho občianstva vo svojej
matrike - v knihe narodení, knihe manţelstiev, knihe úmrtí.
V nadväznosti na zistené skutočnosti v zápise o štátnej príslušnosti v matrike,
matrikárka
overí štátnu príslušnosť na príslušnom obvodnom úrade alebo na
oddelení štátneho občianstva odboru všeobecnej vnútornej správy
SVS MV SR
vykoná opravu údaja o štátnej príslušnosti v zápise v matrike, ak je
štátne občianstvo v matrike nesprávne zapísané
vystaví nový, aktuálny matričný dokument
dotknutej
osobe
zabezpečí
aktuálneho rodného listu

doručenie/odovzdanie

nového,

informuje príslušnú matrikárku, ktorá ţiadala overiť zápis o štátnom
občianstve o výsledku zistených skutočností
pošle nový, aktuálny matričný dokument (oznámenie o narodení,
oznámenie o uzavretí manţelstva, oznámenie o úmrtí) na príslušné
okresné
riaditeľstvo
Policajného
zboru,
ktoré
zabezpečí
zaznamenanie opravy údajov o štátnej príslušnosti do REGOB,
prípadne na príslušný útvar hraničnej a cudzineckej polície, ak ide
o cudzinca.

2.9. Problém: Rodinný stav
Údaj o rodinnom stave nezodpovedá v REGOB zápisu v príslušnej matričnej
knihe (ďalej len „nesprávny rodinný stav“).
Riešenie: Pripojený matričný úrad na REGOB
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Ak matrikárka zistí nezrovnalosti údajov o rodinnom stave osoby zapísanej vo
svojej matrike - v knihe manţelstiev svojho matričného úradu, alebo v obsahu
údajov REGOB alebo zistí vo svojej elektronickej matričnej agende nesprávny
zápis o rodinnom stave, alebo je rodinný stav nesprávne zapísaný v matrike,
alebo
ak
je
o
revíziu
zápisu
o rodinnom
stave
poţiadaná
(telefonicky/faxom/mailom/listom) iným matričným úradom, či uţ pripojeným
alebo nepripojeným na REGOB, je povinná najskôr overiť zápis v matrike svojho
matričného úradu.
V nadväznosti na zistené skutočnosti
vykoná opravu osobného stavu v REGOB zapísaním chýbajúcej
zapísanej matričnej udalosti v REGOB, alebo vykoná opravu hodnoty
osobného stavu, ktorá nezodpovedá skutočnosti pomocou činností
aplikácie matričnej agendy, ak je nesprávny rodinný stav zapísaný
v REGOB a v matrike je zaznamenaný skutočný údaj o rodinnom
stave
ak v REGOB chýba zápis o uzavretí manţelstva, zapíše uzavretie
manţelstva do REGOB pomocou aplikácie matričnej agendy, alebo
činnosti Uzavretie manţelstva v rámci Zápisu matričných udalostí
v REGOB, čím sa zmení aj rodinný stav dotknutých osôb
ak v REGOB chýba zápis o rozvode manţelstva, zapíše údaje
o rozvode na základe dodatočného zápisu v knihe manţelstiev alebo
na základe rozhodnutia príslušného súdu o rozvode manţelstva do
REGOB, čím sa zmení aj rodinný stav dotknutých osôb
oznámi matrikárke, ktorá o revíziu obsahu údaja o rodinnom stave
osoby ţiadala, výsledok zistených skutočností a informuje ju o
odstránení nezrovnalostí obsahu údajov v REGOB ak ide o priamo
pripojený matričný úrad na REGOB
pošle aktuálny matričný dokument (sobášny list) príslušnej
matrikárke, ktorá má zapísať novú matričnú udalosť osoby, a ktorá
poţiadala o revíziu, overenie zápisu v matrike a o odstránenie
nezrovnalostí obsahu údajov, ak nie je z priamo pripojeného
matričného úradu na REGOB alebo ak uţ nový, aktuálny matričný
dokument nebol odovzdaný občanovi, ktorý ho sám predloţí
matrikárke zápisu novej matričnej udalosti
osobitná matrika vystaví sobášny list ak bola o zapísanie uzavretia
manţelstva v cudzine poţiadaná dotknutou osobou (po predloţení
všetkých potrebných dokladov)
do REGOB zaznamená prostredníctvom aplikačného programového
vybavenia Matričná agenda
uzavretie manţelstva, ak toto nie je v REGOB zaznamenané
pomocou činnosti Uzavretie manţelstva (aktuálne) alebo Zápis
uzavretia manţelstva (zápis z minulosti)
rozvod manţelstva, ak tento nie je v REGOB zaznamenaný
prostredníctvom činnosti Rozvod
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vyhlásenie manţelstva za neplatné ak bolo vyhlásené za
neplatné príslušným súdom, pomocou činnosti Vyhlásenie
manţelstva za neplatné
ak vzájomné väzby na osoby súhlasia so skutočnosťou aj
v REGOB, a v REGOB je nesprávna iba poloţka osobný stav, je
moţné opravu osobného stavu urobiť činnosťou Oprava
osobných údajov (výberom správnej hodnoty osobného stavu
z číselníka)
ak má osoba v REGOB evidovaný osobný stav ţenatý, bez
väzby na manţelského partnera, je najskôr potrebné opraviť údaj
o osobnom stave dotknutej osoby činnosťou Oprava osobných
údajov na taký stav, aby mohlo byť zapísané uzavretie
manţelstva, alebo rozvod manţelstva
ak má osoba v REGOB evidovaný osobný stav slobodný, ale
v skutočnosti je ţenatý, prípadne uţ rozvedený, je potrebné
zapísať uzavretie manţelstva, prípadne uzavretie manţelstva
a následne rozvod alebo vyhlásenie manţelstva za neplatné
činnosťami Oprava osobných údajov, Uzavretie manţelstva,
Rozvod alebo Vyhlásenie manţelstva za neplatné
ak osoba v REGOB nemá zapísané predchádzajúce manţelstvo
alebo všetky predchádzajúce manţelstvá, je pred zápisom
nového uzavretia manţelstva potrebné doplniť do REGOB
najskôr
zápis/zápisy
o predchádzajúcom/predchádzajúcich
manţelstve/manţelstvách a jeho/ich rozvod činnosťami Oprava
osobných údajov, Uzavretie manţelstva, Rozvod alebo
Vyhlásenie manţelstva za neplatné.
Poznámka:
V prípade nezrovnalostí obsahu údajov ak mala jedna osoba uzavreté viaceré
manţelstvá je potrebné rozpletať a znovu vytvárať všetky väzby medzi
dotknutými osobami. Pokračovať v takomto odstraňovaní nezrovnalostí údajov
v REGOB nebude moţné v prípade, alebo sa končí v prípade, ak sa jedna osoba
z dotknutého okruhu osôb stala osobou mimo REGOB, t.j. bola prepustená zo
štátneho zväzku SR.
Pri odstraňovaní nezrovnalostí je vţdy nevyhnutná spolupráca príslušného
predchádzajúceho matričného úradu, v ktorom nastala predchádzajúca matričná
udalosť a táto je zapísaná v jeho matrike. Toto platí aj pre nepripojený matričný
úrad na REGOB.
Osobný stav „slobodný“ sa zapisuje do REGOB pri zápise narodenia dieťaťa do
REGOB.
Nepripojený matričný úrad na REGOB
Matrikárka
je
povinná
overiť
na
základe
poţiadavky
(telefonicky/faxom/mailom/listom) z iného matričného úradu, či uţ priamo
pripojeného alebo nepripojeného na REGOB zápis uzavretia manţelstva,
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rozvodu alebo vyhlásenia manţelstva za neplatné vo svojej matrike - v knihe
manţelstiev.
V nadväznosti na zistené skutočnosti v zápise v knihe manţelstiev, matrikárka
vykoná opravu údaja o osobnom stave v zápise v matrike ak sa
oprávnenosť opravy preukáţe príslušnými dokladmi (napr. osoba –
má stav ţenatý/vydatá a uzatvára nové manţelstvo = vyhlásenie
manţelstva za neplatné, osoba je rozvedená a preukázala sa ako
slobodná a pod.)
ak je treba, vystaví nový, aktuálny matričný dokument
informuje príslušnú matrikárku, ktorá ţiadala overiť zápis o osobnom
stave o výsledku zistených skutočností
pošle nový, aktuálny matričný dokument (oznámenie o uzavretí
manţelstva) na príslušné okresné riaditeľstvo Policajného zboru,
ktoré zabezpečí zaznamenanie opravy údajov alebo zapísanie
uzavretia manţelstva alebo vyhlásenie manţelstva za neplatné,
alebo rozvod do REGOB, prípadne na príslušný útvar hraničnej
a cudzineckej polície, ak ide o cudzinca.

2.10. Problém: Národnosť
Údaj o národnosti, ktorý osoba prehlasuje, nezodpovedá zápisu v REGOB.
Riešenie: Pripojený matričný úrad na REGOB
Národnosť je údaj, ktorý závisí od určenia občana, od jeho prejavenej vôle;
oznamuje sa pri matričnej udalosti – narodení dieťaťa, uzavretí manţelstva, a pri
úmrtí a pri prihlásení na pobyt Štatistickému úradu SR; údaj o národnosti sa
zapisuje do REGOB pri zápise narodenia dieťaťa výberom z číselníka.
Národnosť môţe občan kedykoľvek meniť.
Národnosť je povinný údaj pri štatistických hláseniach: ObyvX-12 o narodení,
uzavretí manţelstva, úmrtí a pri hlásení pobytu
Ak občan poţiada matrikárku o zmenu alebo opravu údaja o národnosti, alebo
ak matrikárka zistí, ţe občan prehlasuje inú národnosť akú má zapísanú
v REGOB, môţe ju zmeniť/opraviť pri zápise príslušnej matričnej udalosti alebo
prostredníctvom samostatnej činnosti Národnosť.
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Zapisuje údaj o národnosti podľa vôle občana (osoby) na príslušné štatistické
hlásenie ObyvX-12. V rámci hlásenkového systému bude prostredníctvom OR PZ
údaj o národnosti zapísaný do REGOB alebo tak môţe urobiť pripojená
ohlasovňa pobytu, či uţ v rámci oznamovacej povinnosti alebo pri zápise trvalého
pobytu.

2.11. Problém: Osoba nie je zapísaná v REGOB
Osoba nie je zapísaná v REGOB – je občanom SR, narodila sa na území SR, má
trvalý pobyt na území SR alebo trvale ţije v cudzine; narodila sa v cudzine a je
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občanom SR a bol jej vystavený aj slovenský rodný list; v REGOB chýba zápis
dieťaťa umiestneného v detskom domove od narodenia a na chybu sa prichádza
v jeho 15. rokoch pri prihlasovaní na trvalý pobyt alebo pri vybavovaní prvého
občianskeho preukazu (ďalej len „chýbajúce zápisy o osobe“).
Riešenie: Pripojený matričný úrad na REGOB
Ak matrikárka zistí, ţe osoba, ktorú má zapísanú vo svojej matrike - v knihe
narodení svojho matričného úradu, a ktorá chýba v REGOB, alebo ak je o
revíziu matričného zápisu o osobe poţiadaná (telefonicky/faxom/mailom/listom)
iným matričným úradom, či uţ pripojeným alebo nepripojeným na REGOB, je
povinná najskôr overiť zápis v matrike svojho matričného úradu.
V nadväznosti na zistené skutočnosti
zapíše osobu do REGOB podľa skutočnosti zápisu narodenia v knihe
narodení prostredníctvom činnosti aplikačného programového
vybavenia matričnej agendy
oznámi matrikárke, ktorá o revíziu obsahu údaja o narodení osoby
ţiadala, výsledok zistených skutočností a informuje ju o zápise
údajov o narodení osoby do REGOB ak sa dotazoval iný ako priamo
pripojený matričný úrad na REGOB
pošle aktuálny matričný dokument, rodný list príslušnej matrikárke,
ktorá má zapísať novú matričnú udalosť osoby, a ktorá poţiadala
o revíziu, overenie zápisu v matrike ak nie je z priamo pripojeného
matričného úradu na REGOB alebo ak nový, aktuálny rodný list nebol
odovzdaný občanovi, ktorý ho sám predloţí matrikárke zápisu novej
matričnej udalosti
do REGOB zaznamená prostredníctvom aplikačného programového
vybavenia Matričná agenda
narodenie osoby činnosťou Zápis narodenia, pričom tejto osobe
bude rodné číslo pridelené po zápise údajov o osobe do REGOB.
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Nemôţe mať informácie o takýchto prípadoch zo svojej činnosti.
V prípade oslovenia pripojeným alebo nepripojeným matričným úradom na
zistenie skutkového stavu podľa zápisu v matrike, oznámi zistené skutočnosti
ţiadateľovi.
Ak osoba nemá rodné číslo zapísané v knihe narodení, najskôr poţiada
oddelenie registra rodných čísel Registra obyvateľov SR v Banskej Bystrici o jeho
pridelenie a aţ potom vystaví rodný list a zašle ho na príslušné okresné
riaditeľstvo Policajného zboru, ktoré zabezpečí zaznamenanie zápisu údajov
o osobe do REGOB.

2.12. Problém: V matrike chýba zápis o úmrtí
Osoba nemá v matrike zápis o úmrtí alebo o vyhlásení osoby za mŕtvu, ale
v REGOB sú dátum i miesto úmrtia zaznamenané; v matrike je zápis o úmrtí
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alebo o vyhlásení osoby za mŕtvu, ale v REGOB tento zápis chýba. Bolo zrušené
vyhlásenie osoby za mŕtvu, ale zápis v REGOB o tejto skutočnosti chyba.
Riešenie : Pripojený matričný úrad na REGOB
Ak matrikárka zistí nezrovnalosti údajov o úmrtí osoby zapísanej vo svojej
matrike - v knihe úmrtí svojho matričného úradu, alebo v obsahu údajov REGOB
alebo zistí vo svojej elektronickej matričnej agende nesprávny zápis o úmrtí,
alebo je úmrtie nesprávne zapísané v matrike, alebo ak je o revíziu zápisu
o úmrtí osoby poţiadaná (telefonicky/faxom/mailom/listom) iným matričným
úradom, či uţ pripojeným alebo nepripojeným na REGOB, je povinná najskôr
overiť zápis v matrike svojho matričného úradu.
V nadväznosti na zistené skutočnosti
zapíše úmrtie do REGOB pomocou činností aplikácie matričnej
agendy ak chýba zápis úmrtia (dátum a miesto úmrtia) osoby
a úmrtie je zaznamenané v knihe úmrtí
oznámi matrikárke, ktorá o revíziu obsahu údaja o úmrtí osoby
ţiadala, výsledok zistených skutočností a informuje ju o zápise
údajov o úmrtí do obsahu údajov REGOB ak ide o priamo pripojený
matričný úrad na REGOB
do REGOB zaznamená prostredníctvom aplikačného programového
vybavenia Matričná agenda
úmrtie činnosťou Zápis úmrtia
vyhlásenie za mŕtveho činnosťou Zápis vyhlásenia za mŕtveho
úmrtie nájdenej mŕtvoly alebo úmrtie neznámej osoby činnosťou
Zápis nájdenej mŕtvoly alebo úmrtia neznámej osoby
prípadnú opravu osobných údajov, alebo údajov o dátume
a mieste úmrtia je moţné opraviť činnosťou Oprava osobných
údajov aj napriek hláške systému, ţe osoba je evidovaná ako
mŕtva
dátum úmrtia vymaţe z REGOB činnosťou Výmaz dátumu úmrtia
a následne opraví údaje väzobnej osoby v prípade manţelského
zväzku činnosťou Oprava vzťahových údajov osoby a cez
činnosť Oprava osobných údajov opraví poloţku osobný stav.
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Matrikárka
je
povinná
overiť
na
základe
poţiadavky
(telefonicky/faxom/mailom/listom) z iného matričného úradu, či uţ priamo
pripojeného alebo nepripojeného na REGOB zápis úmrtia osoby vo svojej
matrike - v knihe úmrtí.
V nadväznosti na zistené skutočnosti v zápise v knihe úmrtí
ak je treba urobí opravu osobných údajov alebo údajov o dátume
alebo mieste úmrtia
ak je treba, vystaví nový úmrtný list
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informuje príslušnú matrikárku, ktorá ţiadala overiť zápis o úmrtí
o výsledku zistených skutočností
pošle nový matričný dokument (oznámenie o úmrtí) na príslušné
okresné
riaditeľstvo
Policajného
zboru,
ktoré
zabezpečí
zaznamenanie opravy údajov alebo zapísanie úmrtia, vyhlásenia za
mŕtveho alebo zapíše nájdenie mŕtvoly alebo úmrtie neznámej osoby
do REGOB, prípadne na príslušný útvar hraničnej a cudzineckej
polície, ak ide o cudzinca.

2.13. Problém : Problém s väzbou na rodičov
Osoba nemá väzbu na rodičov/rodiča, osvojiteľov/osvojiteľa, väzba nie je
správna, zostala väzba na otca po zapretí otcovstva.
Riešenie: Pripojený matričný úrad na REGOB
Ak matrikárka zistí nezrovnalosti údajov vo vzťahových údajoch (väzbách) detí
na rodičov/osvojiteľov, o ktorých zápisy majú v matrike - v knihe narodení svojho
matričného úradu,
alebo v obsahu údajov REGOB alebo zistí vo svojej
elektronickej matričnej agende nesprávne vzťahové údaje detí na rodičov, alebo
sú vzťahové osoby nesprávne zapísané v matrike, alebo ak je o revíziu zápisu
o vzťahových osobách poţiadaná (telefonicky/faxom/mailom/listom) iným
matričným úradom, či uţ pripojeným alebo nepripojeným na REGOB, je povinná
najskôr overiť zápis v matrike svojho matričného úradu.
V nadväznosti na zistené skutočnosti
zapíše chýbajúcu väzobnú osobu k dieťaťu do REGOB pomocou
činností aplikácie matričnej agendy ak táto v REGOB chýba, ale
v knihe narodení je zaznamenaná
zruší, t.j. odoberie vzťahovú osobu dieťaťa v REGOB, ak táto k nemu
nepatrí pomocou činnosti aplikácie matričnej agendy
oznámi matrikárke, ktorá o revíziu obsahu údajov o vzťahových
osobách ţiadala, výsledok zistených skutočností a informuje ju
o zápise vzťahových údajov rodičov/osvojiteľov k dieťaťu do obsahu
údajov REGOB ak ide o priamo pripojený matričný úrad na REGOB
do REGOB zaznamená prostredníctvom aplikačného programového
vybavenia Matričná agenda
zápis rodičov/osvojiteľov k dieťaťu činnosťou Zápis rodičov
k osobe v registri
opravu vzťahových údajov o rodičoch/osvojiteľoch k dieťaťu
činnosťou Oprava vzťahových údajov
vymazanie (zrušenie) väzby medzi dieťaťom a otcom po zapretí
otcovstva činnosťou Zapretie otcovstva.
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Matrikárka
je
povinná
overiť
na
základe
poţiadavky
(telefonicky/faxom/mailom/listom) z iného matričného úradu, či uţ priamo
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pripojeného alebo nepripojeného na REGOB zápis vzťahových osôb vo svojej
matrike - v knihe narodení.
V nadväznosti na zistené skutočnosti v zápise v knihe narodení
ak je treba, vystaví nový rodný list
informuje príslušnú matrikárku, ktorá ţiadala overiť zápis
o vzťahových údajoch rodičov k osobe (dieťaťu) a o výsledku
zistených skutočností
pošle nový matričný dokument (oznámenie o narodení) na príslušné
okresné
riaditeľstvo
Policajného
zboru,
ktoré
zabezpečí
zaznamenanie opravy údajov alebo zapísanie väzobných vzťahov, t.j.
rodičov k osobe (dieťaťu) do REGOB, prípadne na príslušný útvar
hraničnej a cudzineckej polície, ak ide o cudzinca.

2.14. Problém: Problém s údajmi o spôsobilosti na
právne úkony
Osoba je pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo má obmedzenú
spôsobilosť na právne úkony a REGOB tieto údaje neobsahuje, alebo chýba
dátum ukončenia pozbavenia/obmedzenia spôsobilosti na právne úkony.
Riešenie: Pripojený matričný úrad na REGOB
Ak matrikárka zistí na základe predloţeného rozhodnutia súdu o pozbavení
alebo obmedzení spôsobilosti osoby na právne úkony alebo o ukončení
pozbavenia/obmedzenia spôsobilosti na právne úkony nezrovnalosti týchto
údajov v príslušnom rozhodnutí súdu a v REGOB, v nadväznosti na zistené
skutočnosti môţe do REGOB prostredníctvom aplikačného programového
vybavenia Matričná agenda
zapísať pozbavenie spôsobilosti na právne úkony osobe cez činnosť
Zadanie obmedzenia, resp. pozbavenia spôsobilosti na právne
úkony
zapísať obmedzenie spôsobilosti na právne úkony osobe cez činnosť
Zadanie obmedzenia, resp. pozbavenia spôsobilosti na právne
úkony
zapísať ukončenie pozbavenia/obmedzenia spôsobilosti na právne
úkony činnosťou Ukončenie obmedzenia, resp. pozbavenia
spôsobilosti na právne úkony.
Poznámka:
Tieto fakty je moţné do REGOB zapísať len tým matričným úradom, ktorý je
priamo pripojený na REGOB, pripojenou ohlasovňou pobytu na REGOB
alebo okresným riaditeľstvom Policajného zboru na základe rozhodnutia súdu.
Riešenie : Nepripojený matričný úrad na REGOB
Nemá moţnosť v REGOB, resp. podľa predloţeného OP overiť pozbavenie
spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzenie spôsobilosti na právne úkony
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alebo ukončenie obmedzenia spôsobilosti na právne úkony na základe
predloţeného rozhodnutia súdu.

