
Dôvodová správa 

Všeobecná časť: 

Zabezpečenie údajov o osobnom stave obyvateľov a s tým spojenou evidenciou, je dôležitou úlohou z 

hľadiska vnútornej funkcie štátu. Vedenie matrík je nevyhnutné jednak z hľadiska potrieb občanov, 

keďže na základe zápisov v nich sa potvrdzujú alebo overujú skutočnosti podstatné pre nadobúdanie 

ich práv, prípadne pre plnenie ich povinností, jednak z hľadiska orgánov štátnej správy, súdov, 

štátnych notárstiev a pod., ktoré vo svojej činnosti a rozhodovaní vychádzajú okrem iného aj zo 

zápisov v matrikách, prípadne z úradných výpisov z nich. Preto sú opodstatnené požiadavky na 

presnú, racionálnu a jednoduchú evidenciu o osobnom stave a súčasne na kvalitný výkon štátnej 

správy na úseku matrík. V súčasnosti je problematika matrík upravená zákonom o matrikách z roku 

1949 číslo 268, ktorý predstavuje značne rámcovú právnu úpravu. Tieto nedostatky sa mali odstrániť 

neskoršími novelami z rokov 1950 a 1958, najmä však vyhláškou Federálneho ministerstva vnútra č. 

22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách. Celý rad otázok súvisiacich s 

právami a povinnosťami občanov a s pôsobnosťou matričných úradov upravuje práve spomenutá 

vyhláška, hoci ide o okruh vecí, ktorých úprava patrí zákonu napr. ustanovenie okruhu osôb 

oprávnených nazrieť do matriky alebo robiť výpis z nej, oznamovacia povinnosť o skutočnostiach 

zapisovaných do matrík voči iným štátnym orgánom, spôsob vedenia matrík pri zmene matričných 

obvodov. Cieľom navrhovaného zákona je vytvoriť jednotnú, vierohodnú evidenciu osobného stavu 

občanov a zjednodušiť administratívne práce spojené s vykonávaním zápisov do matrík a vydávaním 

výpisov z nich najmä znížením počtu zapisovaných údajov a spresniť, prípadne novo upraviť inštitúty, 

ktoré v súčasnosti neprispievajú k riadnemu výkonu štátnej správy na úseku matrík. Návrh zákona 

upravuje predovšetkým spôsob vedenia matrík, pričom sa predpokladá i využitie výpočtovej techniky, 

ustanovuje rozsah i obsah zápisov do knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí (jedným zo 

základných údajov bude rodné číslo) i povinnosť príslušných orgánov, inštitúcií a fyzických osôb 

(lekárov) zasielať matričným úradom doklady týkajúce sa osobného stavu občanov. Ďalej upravuje 

okruh dokladov potrebných na uzavretie manželstva, ktoré sú nevyhnutné na zápis manželstva a tým 

aj na jeho právnu relevanciu bez ohľadu na to, pred kým bolo manželstvo uzavreté, zápis viacerých 

mien a tvaru ženského priezviska, ako aj postup pri obnovení stratených alebo zničených matrík a 

zbierky listín. Návrh zákona taktiež sleduje zníženie administratívnej prácnosti spojenej 

s vyhotovovaním matričných dokladov, a tým aj pružnejšie vybavovanie vecí občanov. Pri tvorbe 

zákona sa pre potreby komparácie návrhu s právom iných štátov získali poznatky zo Švajčiarska, 

Francúzska a Talianska. Napr. vo Švajčiarsku sú matriky od roku 1848 riadené štátom (dovtedy boli 

cirkevné). Matričné úrady sú riadené Spolkovým ministerstvom vnútra. Z hľadiska územného je ich 

pôsobnosť rozdelená primerane geografickým a demografickým podmienkam osídlenia. Vo 

Švajčiarsku je asi 3 000 obcí a približne 2 000 matričných úradov. Tento pomer však vyjadruje 

osobitosti osídlenia Švajčiarska. Sú obce, v ktorých je zriadený matričný úrad len pre jednu obec 

(napr. z dôvodu vzdialenosti od iných obcí), ale sú i matričné obvody pre viacero obcí. Obdobný stav 

je aj vo Francúzsku a Taliansku. Návrh zásad zákona bol v januári 1994 prerokovaný vo výboroch 

Národnej rady Slovenskej republiky. Pripomienky poslancov sú v predkladanom návrhu zákona 

zapracované. Išlo najmä o upresnenie pojmoslovia v záujme správnej aplikácie zákona, vypustenie 

inštitúcie zástupcu vedúceho matrikára, ktoré namietali ako nepotrebné a presnú úpravu ženských 

priezvisk. Vyprecizovali sa aj odôvodnenia jednotlivých ustanovení, ktoré sú dôležitým návodom pri 

výklade týchto ustanovení. Realizácia navrhovanej zákonnej úpravy si nevyžiada bezprostredné 

požiadavky na bilanciu pracovných síl. Predpokladá sa mierne zvýšenie finančných nákladov v 



súvislosti s vydaním potrebného počtu nových tlačív (rodné, sobášne a úmrtné listy a predpísané 

formuláre matrík). Ak sa vychádza zo súčasných cien tlačív, pôjde o sumu cca 500 tisíc korún. V 

nadväznosti na poskytovanie finančného príspevku matrikárom (matrikárkam) na úhradu zvýšených 

výdavkov na ošatenie a na úpravu zovňajška sa počíta s príspevkom na ošatenie 2000 Sk jedenkrát za 

dva roky na nákup šiat a 500 Sk jedenkrát za dva roky na nákup topánok. Príspevok na úpravu 

zovňajška by mal činiť dvakrát 200 Sk na jeden rok. Celková výška nákladov na jeden rok na tisíc 

matrikárov v Slovenskej republike činí 1 mil. 650 tis. Sk. 

Osobitná časť: K § 1: 

V súčasnej dobe uvedenú problematiku upravujú zákon č. 268/1949 Zb., o matrikách, a vyhláška číslo 

22/1977 Zb., ktorou sa vydávajú bližšie predpisy k zákonu o matrikách. Navrhovaná právna úprava 

predpokladá, že by na úseku matrík platil zákon Národnej rady Slovenskej republiky a vykonávacia 

vyhláška k nemu, ktorú by vydalo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. 

K § 2: 

Záujem fyzických osôb a štátu vyžaduje, aby sa pre potreby základnej evidencie týkajúcej sa 

osobného stavu viedol prehľad o skutočnostiach, rozhodných pre jeho zistenie alebo overenie. Túto 

funkciu plnia matriky. Záruku za správnosť matričných údajov dáva štát, a to nielen fyzickým osobám, 

ale najmä voči cudzím štátom, resp. ich štátnym orgánom. 

K § 3: 

Vzhľadom na nezastupiteľnú funkciu matrík a výpisov a potvrdení z nich sa všetkým uvedeným 

dokladom priznáva charakter verejných listín. Úradné výpisy obsahujú údaje určené zákonom. Oproti 

súčasnému stavu sa predpokladá zníženie rozsahu uvádzaných údajov tak, aby rodné, sobášne alebo 

úmrtné listy obsahovali len nevyhnutné údaje potrebné na zistenie alebo overenie osobného stavu. 

Umožňuje sa, aby o údajoch uvedených v matrike boli vyhotovené potvrdenia, ale len za 

predpokladu, že vyhotovenie potvrdenia ustanoví osobitný zákon, alebo že bude vyžiadané na 

uplatnenie práv fyzickej osoby v cudzine. Napríklad v niektorých štátoch nie je dostatočným 

dokladom rodný list na preukázanie otcovstva k dieťaťu, ktoré sa narodilo mimo manželstva. O tejto 

skutočnosti je preto potrebné v danom prípade vyhotoviť potvrdenie. V podmienkach Slovenskej 

republiky ide napr. o uplatnenie reštitučných a rehabilitačných nárokov a vlastníckych práv. Doslovný 

výpis obsahuje všetky údaje zapísané v matrike. Táto forma výpisu je v praxi ojedinelá a slúži 

spravidla pre potreby súdov, prípadne iných štátnych orgánov na základe osobitného zákona, napr. 

pri určovaní otcovstva. 

K § 4: 

Okresný úrad môže zriadiť stále pracoviská na vedenie matrík aj v obciach, ktoré nie sú sídlom 

prvostupňového orgánu miestnej štátnej správy. Súčasne môže poveriť výkonom štátnej správy na 

tomto úseku jeden matričný úrad pre viaceré obce. Sídla matričných úradov a ich obvody sa určia 

vyhláškou okresného úradu. Kompetencia okresného úradu je v súlade s § 2 ods. 2 zákona SNR č. 

472/1990 Zb. o organizácii miestnej štátnej správy. 

   



K § 5: 

Vykonávanie zápisov do matrík na základe písomného oznámenia osvedčila aj doterajšia prax. Ide 

vlastne o oznámenie lekára o narodení, úmrtí osoby, prípadne rozhodnutie súdu o vyhlásení za 

mŕtveho, o osvojení; oznámenie o uzavretí manželstva má formu zápisnice. Vykonávanie zápisov na 

základe ústneho oznámenia je výnimočné (vzťahuje sa iba na druhého rodiča) a pripadá do úvahy len 

v prípadoch oznámenia o narodení dieťaťa, ak k nemu došlo mimo zdravotníckeho zariadenia a ani 

následne nebolo matke dieťaťa poskytnuté lekárske ošetrenie. Originál hlásenia na základe ktorého 

sa zápis vykonáva, alebo protokol o ústnom oznámení o narodení dieťaťa sa zakladá do zbierky listín. 

Abecedný register slúži na racionálne vyhľadávanie zápisov v matričnej evidencii a súčasne 

sprehľadňuje zápisy v jednotlivých knihách matriky. 

K § 6 a 7: 

Prax osvedčila vedenie matrík na vopred zviazaných tlačivách. Zabezpečuje sa tým trvalosť záznamu, 

jeho nespornosť z hľadiska preukazovaných zápisov a ich vierohodnosti. V záujme účelnejšieho a 

racionálnejšieho výkonu štátnej správy na tomto úseku sa uvažuje so zavádzaním výpočtovej techniky 

aj na matričných úradoch. Odsek 2 umožňuje vedenie matriky aj na iných nosičoch informácií, len za 

predpokladu, že sa zabezpečí, aby nedošlo k zneužitiu matriky, lebo ide o listiny, ktoré obsahujú 

chránené údaje o osobnom stave osôb. Základom však zostane aj naďalej viazaná matrika. 

Predpokladanou oblasťou využitia výpočtovej techniky bude vyhotovovanie úradných výpisov, 

potvrdení a podkladov na vedenie evidencií podľa programu schváleného Ministerstvom vnútra 

Slovenskej republiky. Ochrana pred znehodnotením prípadne zničením alebo stratou sa zabezpečuje 

priamou úpravou spôsobu a miesta práce s matrikou. 

K § 8:    

Navrhovanou úpravou sa ukladá povinnosť ustanoviť matrikára, jeho zástupcu, ďalších matrikárov, 

prípadne vedúceho matrikára ak je to potrebné. Ide o priame určenie zodpovedného pracovníka 

vzhľadom na význam jemu zverenej práce, ako aj na osobitné podmienky jeho spôsobilosti, ktorými 

sú najmä bezúhonnosť, vykonanie skúšky a sľubu. Obvodnému úradu je ustanovená povinnosť 

zabezpečiť riadny výkon štátnej správy na úseku matrík v prípade, keď je matrikár alebo jeho 

zástupca dlhodobo neprítomný, a matričný úrad nemôže inak túto činnosť sám zabezpečiť. Dôstojný 

priebeh obradu uzavretia manželstva pred orgánom štátu si vyžaduje aj primerané spoločenské 

oblečenie a upravenie zovňajška matrikára, ktorý je činný pri tomto obrade. Na úhradu zvýšených 

výdavkov s tým spojených sa mu poskytne finančný príspevok ustanovený vyhláškou vydanou 

Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky.   

K § 9: 

Zbierku listín tvoria predovšetkým oznámenia o narodení a úmrtí a zápisnice o uzavretí manželstva, z 

ktorých sa opisujú potrebné údaje do matriky. Zbierku listín ďalej tvoria doklady o zmenách údajov, 

zapísaných v matrike (napr. povolenie zmeny mena alebo priezviska, osvojenie, určenie otcovstva, 

rozvod manželstva, oznámenie o prijatí predchádzajúceho priezviska po právoplatnom rozsudku o 

rozvode manželstva). Významnú úlohu zbierka listín plní v prípade znehodnotenia matriky kedy je 

nástrojom na obnovu matriky. 



Odovzdanie zbierky listín za kalendárny rok okresnému úradu má význam z hľadiska jej zachovania, 

aby v prípade mimoriadnej situácie, napr. požiaru, vlámania, nebola na tom istom mieste a 

neznehodnotila sa spolu s matrikou, ako aj z hľadiska výkonu kontrolného oprávnenia okresného 

úradu.   

K § 10: 

Miestna príslušnosť matričného úradu na vykonanie zápisu narodenia alebo úmrtia sa spravuje 

miestom, kde došlo k zapisovanej udalosti. Vzhľadom na požiadavku presne určili miesto, kde došlo k 

narodeniu alebo úmrtiu pri narodení alebo úmrtí za jazdy v dopravnom prostriedku, zavádza sa 

právna fikcia, že je to miesto, kde došlo k vyloženiu narodeného dieťaťa alebo mŕtveho z dopravného 

prostriedku. 

Vykonanie zápisu o vyhlásení za mŕtveho v matrike je potrebné z hľadiska úplnosti evidencie o 

osobnom stave a príslušnosť matričného úradu sa odvodzuje od príslušnosti súdu. Vykonanie zápisu 

o vyhlásení za mŕtveho cudzinca alebo bezdomovca, ktorý mal posledný pobyt na území Slovenskej 

republiky, patrí Obvodnému úradu Bratislava I. Tým sa o matričných údajoch týchto osôb vedie 

evidencia v jednom centre a zjednoduší sa prípadné neskoršie zisťovanie potrebných údajov. 

K § 11: 

Pretože podľa § 4 zákona o rodine možno manželstvo uzavrieť pred orgánom cirkvi alebo 

náboženskej spoločnosti v kostole alebo na inom vhodnom mieste, toto miesto sa nemusí nachádzať 

v obci, kde je umiestnený matričný úrad. Z tohto dôvodu sa určuje miestna príslušnosť matričného 

úradu na zápis sobášov v celom obvode, bez ohľadu na formu ich uzavierania.   

K § 12: 

Rozsah zapisovaných údajov do matriky pri narodení dieťaťa zodpovedá súčasným potrebám 

občanov. Zúžením rozsahu zápisov (vynechanie povolania rodičov) sa matrika odbremeňuje od 

zbytočných a nepotrebných údajov a zároveň sa rešpektuje ochrana súkromia občanov. Nevyžaduje 

sa ďalej zapisovať do knihy narodení údaje o prarodičoch, ktoré nesúvisia s osvedčením narodenia. 

Taktiež sa nebudú zapisovať údaje o štátnom občianstve dieťaťa, pretože môžu vzniknúť problémy s 

jeho určením, ak majú rodičia štátne občianstvo rozdielne. Ďalším dôvodom je, že údaj o štátnom 

občianstve zodpovedá iba skutočnosti v čase zápisu, ktorá sa môže následne zmeniť bez aktualizácie 

v matrike (najmä podľa medzinárodných zmlúv).  Novo sa navrhuje zapisovanie rodného čísla rodičov 

dieťaťa a údaj o ich štátnom občianstve. Uvádzanie miesta zápisu do knihy narodení sa nenavrhuje z 

dôvodu, že tento údaj nie je trvalý a mení sa podľa zmeny matričných obvodov. Rovnako ako doteraz 

sa odporúča zápis mŕtvonarodeného dieťaťa vykonávať len do knihy narodení. Súčasný zápis do knihy 

úmrtí by bol v tomto prípade nadbytočný a zároveň aj administratívne pracnejší. Zápis je nevyhnutný, 

lebo slúži ako podklad pre uplatnenie nárokov matky v sociálnom zabezpečení a na jej ochranu.  

K § 13: 

Z rovnakých dôvodov, ako v § 12, sa v knihe manželstiev neuvádza údaj o povolaní manželov, ich 

rodičov a svedkov, údaj o mieste trvalého pobytu manželov, rodičov a svedkov. Ako nový údaj sa 

zavádza zapísanie rodného čísla manželov a svedkov. 



K § 14: 

Upravuje sa obsah i rozsah zápisov do knihy úmrtí. Nie je potrebné zapisovať údaje, ktorá nie sú 

nevyhnutné na osvedčovanie úmrtia osoby. Ide o údaje o povolaní zomretého, príčine smrti, mieste, 

dátume a spôsobe pohrebu. Údaje o manželovi a rodičoch zomretého taktiež nepreukazujú stav 

osoby (jej smrť), a preto sú nadbytočné. Prípadné dedičské nároky sa preukážu inými listinami, napr. 

sobášnym listom, rodným listom a pod. 

V záujme zjednotenia spôsobu preukazovania úmrtia, je ustanovené zapisovanie rozsudku súdu o 

vyhlásení občana za mŕtveho. 

K § 15: 

V súlade so zákonom SNR č. 428/1990 Zb. sa do matriky zapisujú údaje v slovenskom jazyku. V 

odseku 2 sa umožňuje zapísať ženské priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania v prípade, 

že o to osoba, ktorej sa to týka, požiada. Explicitne sú uvedené matričné udalosti, v súvislosti s 

ktorými je možné o zápis spomenutého tvaru ženského priezviska požiadať. Úprava má súvis s 

ustanovením § 18, ktoré upravuje úradné výpisy. 

K § 16: 

Umožňuje sa tak ako doteraz, vykonať dodatočný zápis narodenia, uzavretia manželstva a úmrtia, ak 

sa táto skutočnosť nevykonala v čase, kedy k nej došlo. 

K § 17: 

Vzhľadom na požiadavku náležitej ochrany a utajenia zápisov, ktoré sa týkajú osobného stavu, riešia 

sa podmienky, po splnení ktorých možno vyhotoviť úradný výpis alebo umožniť nazeranie do matriky 

a robiť výpisy z nej. V súčasnosti nie je ustanovené, koho možno považovať za člena rodiny v 

súvislosti s nazeraním do matrík a vyhotovovaním výpisov z nich. Vzhľadom na to, že matrika 

obsahuje údaje o osobnom stave je snaha obmedziť okruh osôb, ktoré do nich môžu nazerať. Preto je 

ustanovené, kto sa v tejto súvislosti považuje za člena rodiny. 

V záujme zabezpečenia správnosti dokladov použitých v cudzine sa ustanovuje povinné overenie 

dokladu okresným úradom okrem prípadov, kedy takéto overenie podľa medzinárodnej zmluvy nie je 

potrebné. 

K § 18: 

Uvádzajú sa jednotlivé druhy výpisov z matriky. Nerozlišuje sa úradný výpis na použitie v cudzine a 

úradný výpis na použitie v tuzemsku. Navrhuje sa jednotná forma pre cudzinu i tuzemsko, ktorá splní 

požadovaný účel, pričom sa vychádza z požiadaviek overených praxou v tuzemsku i v zahraničí. 

Vzhľadom na potrebu riešiť tvar ženského priezviska v jednotlivých druhoch výpisov v súlade s 

osobnými právami žien, zavádza sa možnosť na základe žiadosti vyhotoviť úradný výpis s priezviskom 

bez koncovky slovenského prechyľovania, a to aj v prípadoch, kedy zápis priezviska v matrike je už 

urobený s koncovkou slovenského prechyľovania. Súčasne sa ustanovuje, že o tejto skutočnosti sa v 

matrike urobí záznam s cieľom, aby všetky nasledujúce výpisy a potvrdenia z matriky mali rovnaký 

tvar v nich uvádzaného ženského priezviska. Tento úkon sa nepovažuje za zmenu priezviska podľa § 6 



zákona MR SR o mene a priezvisku a nepodlieha poplatkovej povinnosti. Vzhľadom na to, že zákon 

neobsahuje úpravu možnosti opätovne zapísať ženské priezvisko s koncovkou slovenského 

prechyľovania, a tým sa vrátiť k pôvodne zapísanému tvaru ženského priezviska, ide v prípade takejto 

žiadosti o žiadostí o zmenu ženského priezviska s režimom ustanoveným § 6 zákona NR SR o mene a 

priezvisku. Takýto postup je potrebný najmä s ohľadom na nevyhnutnú stabilizáciu matričných 

údajov.   

K § 19:   

Vzhľadom na záruku správnosti matričných údajov pri zápise cudzích rozhodnutí do matrík sa 

matričným úradom výslovne ukladá povinnosť odsúhlasiť takýto zápis nadriadeným orgánom. Má sa 

tak predísť prípadným pochybeniam a s tým spojeným ťažko napraviteľným následkom chybných 

zápisov.  

K § 20: 

Osvojenie plnoletého štátneho občana Slovenskej republiky nemá podľa nášho právneho poriadku 

charakter náhradnej výchovy, a ani s tým spojené právne následky. Preto takéto osvojenie nemôže 

byť predmetom zápisu do matriky. V druhom prípade ide o zapísanie takého osvojenia, kedy osvojiteľ 

aj osvojenec sú cudzími štátnymi občanmi. Osvojenie sa zapisuje za podmienky, že osvojený cudzinec 

žije v manželstve so štátnym občanom Slovenskej republiky a po osvojení dôjde k zmene priezviska. 

Osvojenie sa zapisuje do knihy manželstiev, prípadne i do knihy narodení, ak z manželstva 

pochádzajú deti, ktoré sú v čase osvojenca maloleté. Tým sa má predísť prípadným problémom, ktoré 

by štátni občania Slovenskej republiky mali s používaním dvoch rôznych priezvisk.  

K § 21: 

Na základe platných medzinárodných dohôd (spravidla ide o zmluvy o právnej pomoci), prípadne na 

základe vzájomnosti, sa plní oznamovacia povinnosť o narodení alebo uzavretí manželstva cudzinca 

na území Slovenskej republiky. Táto oznamovacia povinnosť sa plní zaslaním úradného výpisu 

cudziemu štátu. 

Pri úmrtí cudzinca na území Slovenskej republiky sa zaslanie úmrtného listu cudziemu štátu 

nepodmieňuje existenciou medzinárodnej dohody, alebo zásady vzájomnosti. V tomto prípade sa 

úmrtný list zasiela podľa článku 37 písm. a) Viedenského dohovoru o konzulárnych stykoch (vyhl. 

MZV č. 32/1969 Zb. ) vždy.   

K § 22: 

Narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie štátneho občana Slovenskej republiky, ku ktorým 

došlo v cudzine, sa zapisujú do osobitnej matriky, v ktorej sa uvádzajú aj zmeny zapisovaných 

skutočností. Tým sa jednak umožňuje štátnym občanom Slovenskej republiky vyžiadať si kedykoľvek v 

budúcnosti úradné výpisy z tejto matriky, a jednak sa zabezpečuje, aby sa prípadné zmeny zápisov 

alebo dodatočné záznamy vykonávali v matrike vedenej na území Slovenskej republiky. Doklady 

vyhotovené osobitnou matrikou budú mať, vzhľadom na uvedené skutočnosti, prednosť pred 

originálnymi dokladmi, na základe ktorých bol prvotný zápis vyhotovený. 

   



Matričné udalosti týkajúce sa československého občana, ktoré sa stali v cudzine do 31. decembra 

1949, sa zapisovali v tom čase do tuzemských matrík podľa miesta pobytu a preto sa ich zápis do 

osobitnej matriky nevykoná. Štátny občan Slovenskej republiky nie je povinný požiadať o zápis do 

osobitnej matriky v prípade zápisu matričných udalostí, ktoré sa stali v cudzine, pokiaľ mu to výslovne 

neukladá osobitný právny predpis. Napr. na vydanie občianskeho preukazu je potrebný výpis 

z osobitnej matriky. 

Osobitne sa v ods. 6 rieši uznanie úradných výpisov vydaných do rozpadu federácie v Českej republike 

a týkajúcich sa občanov Slovenskej republiky. 

K § 23: 

Úpravou, ktorá je obsahom ustanovenia, sa má zabezpečiť súlad zápisu v matrike a v dokladoch o 

osobnom stave so skutočnosťou. Oznamovacia povinnosť je uložená vzhľadom na novelu zákona o 

rodine aj orgánom cirkví a náboženských spoločností, ktoré majú právo uzatvárať manželstvo a 

lekárom so zreteľom na privatizáciu zdravotníctva. 

K § 24: 

Záujem spoločnosti na náležitom zabezpečení evidencie osobného stavu vyžaduje, aby vždy 

existovala matrika (do 31. decembra 1958 aj jej druhopis, s účinnosťou od 1. januára 1959 bola 

povinnosť viesť druhopis matriky zrušená vládnym nariadením číslo 93/1958 Zb. ). Od roku 1959 plní 

funkciu druhopisu matriky zbierka listín. Uvedený systém zabezpečuje riadnu evidenciu údajov o 

osobnom stave a možnosť osvedčovať tieto údaje aj vtedy, ak dôjde k zničeniu, poškodeniu alebo 

znehodnoteniu matriky. Na obnovu údajov, ktoré sú predmetom zápisu, sa môžu využiť okrem 

verejných listín napríklad aj údaje z centrálneho registra obyvateľov, z menných zoznamov brancov, 

evidencie obcí a iných obdobných dokladov. 

K § 25:   

Navrhnutý postup vychádza z toho, že matrika je verejnou listinou a zápisy v nej uvedené sa dotýkajú 

osobného stavu, a tým aj práv a povinností fyzických osôb. Preto sa zápisy, ich zmeny, dodatočné 

záznamy a opravy v matrike vykonávajú len na základe iných verejných listín, prípadne iných listín 

alebo oznámení (napr. zápisu o uzavretí manželstva, oznámenia o narodení, dieťaťa, oznámenia o 

prijatí predošlého priezviska po rozvode manželstva a pod. ) a v prípade zápisu ženského priezviska v 

matričnom doklade na základe osobitnej žiadosti podľa tohto zákona.   

K § 26: 

Štátnym občanom Slovenskej republiky, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, je ustanovená povinnosť 

predložiť potrebné doklady matričnému úradu bez ohľadu na to, či k uzavretiu manželstva dôjde pred 

orgánom štátu alebo pred orgánom cirkvi. V súlade s novelou zákona o rodine môžu byť manželstvá 

uzatvárané tak pred orgánmi štátu, ako aj pred orgánmi štátom registrovaných cirkví a náboženských 

spoločností. V záujme platnosti uzavretého manželstva je potrebné, aby doklady potrebné na jeho 

uzavretie boli vždy vopred preskúmané matričným úradom, teda orgánom štátu, ktorý tým vlastne 

osvedčuje spôsobilosť snúbencov na uzavretie manželstva podľa nášho práva. 

   



K § 27: 

Výslovne sa ustanovuje, aké doklady je povinný predložiť cudzinec na uzavretie manželstva. Ide o 

doklady, bez ktorých nie je možné dostatočne posúdiť spôsobilosť cudzinca na uzavretie manželstva. 

Pôjde najmä o posúdenie splnenia podmienok veku, stavu (slobodný, rozvedený) a zistenie pobytu za 

účelom vierohodnosti posúdenia dokladu o osobnom stave. Cudzinec totiž môže dlhší čas žiť v treťom 

štáte a o jeho osobnom stave jeho domovský štát nemusí mať vedomosť.   

K § 28: 

Uzavieranie manželstva zástupcom umožňuje zákon o rodine. Zásada upravuje náležitosti písomného 

splnomocnenie na uzavretie manželstva zástupcom tak, aby toto vylučovalo akékoľvek pochybnosti o 

prejave vôle snúbenca dať sa zastúpiť pri uzavretí sobáša. 

K § 29: 

Na uzavretie manželstva cudzinca v Slovenskej republike je potrebný aj doklad o spôsobilosti na 

uzavretie manželstva, vydaný jeho domovským štátom. Predloženie tohto dokladu vyžadujú tiež 

orgány cudzích štátov od štátnych občanov Slovenskej republiky pri uzavieraní manželstva s občanmi 

ich štátu. Rovnako platí aj pre osoby bezdomovcov alebo osoby, u ktorých nemožno určiť štátne 

občianstvo. Vzhľadom na zabezpečenie základných ľudských práv im tento doklad vydá matričný úrad 

príslušný podľa ich trvalého bydliska. Vydanie osvedčenia o spôsobilosti na uzavretie manželstva 

nebolo doteraz upravené, pričom je podstatnou náležitosťou bez ktorej nemožno posúdiť, či osoba, 

ktorá mieni uzavrieť manželstvo, je na takýto úkon oprávnená. 

Ako nové sa umožňuje, aby tento doklad vyhotovoval zastupiteľský úrad Slovenskej republiky pre 

štátnych občanov SR zdržiavajúcich sa v cudzine, čím dôjde k podstatnému zjednodušeniu a 

urýchleniu vybavovania týchto žiadostí. 

K § 30: 

Matričné doklady vydané podľa predpisov platných do účinnosti tohto zákona, sú verejnými listinami 

osvedčujúcimi narodenie, uzavretie manželstva alebo úmrtie osôb. Verejnou listinou osvedčujúcou 

narodenie bude naďalej len rodný list, prípadne rodný a krstný list. Krstný list sa bude považovať za 

verejnú listinu, len ak bol vydaný do 31. decembra 1949 orgánom príslušným na vydanie rodného 

listu a ak obsahuje údaje uvádzané v rodnom liste. Vzhľadom na to, že cudzozemské listiny majú 

bezprostredný dopad na zisťovanie a overovanie osobného stavu, je potrebné jednoznačne 

preukázať, že boli vyhotovené príslušným cudzím orgánom, preto sa vyžaduje, aby boli overené. 

Pamätá sa tiež na prípady, keď sú v úradnom výpise uvedené údaje v rozpore so skutočnosťou. 

Osoba, ktorej sa vec týka, môže požiadať o nápravu; ex offo sa oprava vykoná na základe verejnej 

listiny. To neplatí, ak ide o tvar ženského priezviska uvedený v úradnom výpise. Písanie rodných čísiel 

do matriky má význam najmä pre orgány, ktoré vedú evidenciu obyvateľov. Preto sa výslovne 

ustanovuje, že sa do matriky zapisujú rodné čísla pridelené príslušnými orgánmi Slovenskej republiky, 

a nie rodné čísla pridelené cudzincom orgánmi ich domovského štátu.  Ustanovuje sa fikcia, že za 

verejnú listinu podľa nášho právneho poriadku sa považuje každá listina vydaná oprávneným 

orgánom, tak podľa nášho, ako aj cudzieho práva, ak spĺňa náležitosti určené týmto zákonom. 



Ustanovenie odseku 7 o uložení matrík, ich druhopisov a zbierok listín sa napríklad dotýka vojenských 

matrík, matriky náboženskej spoločnosti židovskej a pod. 

K § 31: 

Povaha a zložitosť výkonu štátnej správy na úseku matrík a možné negatívne dôsledky chybných či 

neúplných údajov v nej zapisovaných na právne postavenie osôb vyžadujú sústavnú a pravidelnú 

kontrolu tejto činnosti. Výslovne sa ustanovuje spôsob vykonávania kontroly zápisov do matrík podľa 

zbierky listín.   

K § 32: 

Upravuje sa oznamovacia povinností matričného úradu voči štátnym orgánom, obciam a iným 

inštitúciám, ktorú v súčasnosti zakladá celý rad všeobecne záväzných právnych predpisov. Pôjde 

najmä o oznamovaciu povinností voči súdom, štatistickým orgánom, Národnej poisťovni a pod.   

K § 33: 

Osoby a štátne orgány potrebujú na preukázanie niektorých skutočností týkajúcich sa osobného 

stavu aj úradné výpisy z matrík, ktoré sú uložené v archíve (napr. pre potreby súdnej a mimosúdnej 

rehabilitácie). Upravuje sa postup pri vydávaní týchto výpisov. 

K § 34: 

Ide o splnomocňovacie ustanovenie na vykonávací predpis, ktorým by mala byť vyhláška ministerstva 

vnútra. Táto vyhláška súčasne upraví podrobnejší postup pri vykonávaní niektorých ustanovení 

zákona. 

K § 35: 

Paragraf obsahuje derogačnú klauzulu, pokiaľ ide o právne predpisy, ktoré budú nahradené novou 

právnou úpravou.   

K § 36: 

Oproti schváleným zásadám sa navrhuje účinnosť zákona až od 1. januára 1995 vzhľadom na potrebu 

zadováženia náležitých tlačív a vyškolenia matrikárov. Plné uplatnenie základných ľudských práv vo 

vzťahu k určovaniu a používaniu priezviska si však vyžaduje skoršiu účinnosť ustanovení, ktoré sa ho 

dotýkajú. 

 

V Bratislave 3. mája 1994 

Jozef Moravčík predseda vlády 

Ladislav P i t t n e r minister vnútra 

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY X. volebné obdobie 

Číslo: 1069/1994 


