Postup pri činnosti nezrušiteľné osvojenie pre matričné úrady, ktoré pracujú
v produkčnom prostredí IS REGOB „APV MATRIČNÁ AGENDA“
1. Výber agenda „ Matričná agenda“
2. Výber „Rodná matrika“
3. Výber činnosti - Zápis dodatočného záznamu
4. Výber činnosti - Nezrušiteľné osvojenie
5. Vyhľadanie zápisu + potvrdiť
6. Vykonať porovnanie ( stotožnenie) osoby. Systém zadá otázku- Porovnať údaje osoby v zápise
s údajmi osoby v registri ? Potvrdiť tlačidlo OK.
Pozn. Pri migrovaných údajoch je potrebné najprv stotožniť osobu. Pokiaľ táto činnosť nebude
vykonaná u osoby, s ktorou sa od migrácie nepracovalo znamená to, že v matričnej agende nemá
identifikátor ( tento sa stotožnením osoby preberie z agendy REGOB ) , systém nepridelí nové
rodné číslo a zmeny sa neprenesú do agendy REGOB.
7. Kniha narodení – výber
8. Zápis v rodnej matrike
9. Vyplniť text dodatočného záznamu
10. Vykonať zmenu mena, priezviska dieťaťa
11. Začiarknuť voľbu novej identity dieťaťa
12. Zadať údaje o nových rodičoch ( osvojiteľoch )
13. Zrušiť začiarknutím pôvodných biologických rodičov
14. Potvrdiť
15. Systém pridelí nové rodné číslo dieťaťu a zároveň zmení identitu dieťaťa aj v REGOB. Zároveň
systém odstráni pôvodnú identitu dieťaťa z histórie IS REGOB. Ak ide o zápis narodenia dieťaťa,
ktorého údaje sú z migrácie, teda nie sú zadané v novom systéme, musí sa najprv stotožniť
osoba s REGOB-om, aby jej bol pridelený v agende MA identifikátor. Len potom sa zmeny
prenesú do REGOB-u.
16. Oznamovacia povinnosť : Matričný úrad zasiela oznámenie údajov Ministerstvu vnútra SR a
Registru obyvateľov Slovenskej republiky do Banskej Bystrice ( príloha ) spolu s oznámením
o narodení s pôvodnými údajmi dieťaťa a oznámením o narodení s novými údajmi po osvojení.

17. Ak ide napr. o osvojenie dieťaťa manželom matky, kde zostáva pôvodné rodné číslo dieťaťu, tak
políčko pre novú identitu zostáva nevyplnené = prázdne. Biologického otca zrušíte (kliknutím na
ľavé tlačidlo myši do rámčeka) a zadáte nového otca stlačením na tlačidlo Zadať.
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VEC
Oznámenie údajov

Oznamujeme Vám pôvodné údaje osvojeného dieťaťa :
Meno a priezvisko dieťaťa
Rodné číslo dieťaťa
Dátum vyradenia ( t.j. dátum zmeny identity )
Trvalý pobyt dieťaťa ( mesto, okres )/aktuálny pobyt dieťaťa v deň osvojenia, prosíme overiť v REGOB-e/
Trvalý pobyt biologickej matky ( mesto, okres )
Rodné číslo biologickej matky

Príloha 1 x oznámenie o narodení s pôvodnými údajmi
1 x oznámenie o narodení s novou identitou

matrikárka

