BLIŽŠIE INFORMÁCIE:

KONTAKT

https://portal.minv.sk
www.minv.sk
www.slovensko.sk

Ministerstvo vnútra SR
Tlačový odbor
Pribinova 2
812 72 Bratislava
Tel. 02/5094 4534
e-mail: infomv@minv.sk

Elektronizácia
služieb
matriky

Pri akomkoľvek probléme,
s riešením ktorého si neviete poradiť,
je tu pre vás Call Centrum MV SR
bezplatne na čísle 0800 222 222
v pracovných dňoch od 8. – 18. hodiny.

Spolufinancované z Európskeho fondu regionálneho rozvoja

www.informatizacia.sk
www.opis.gov.sk
www.nsrr.sk

Služby elektronickej matriky môže využívať každý držiteľ
elektronického občianskeho preukazu s čipom so za
ru
čeným elektronickým podpisom /ZEP/, ktorý Slovenská
republika vydáva od decembra 2013.
Elektronické služby sú dostupné na Ústrednom portáli ve
rejnej správy www.slovensko.sk a tiež na portáli Elektro
nické služby MV SR https://portal.minv.sk.

Prvých 16 používateľských služieb elektronickej matriky
môžu občania využívať od 1. októbra 2015. Prístupné sú
aj cudzincom s legalizovaným pobytom na území SR a tiež
cudzincom, ktorým Slovenská republika udelila azyl. Cudzin
ci namiesto elektronického občianskeho preukazu s čipom
používajú elektronické osvedčenie o pobyte cudzinca
– tento doklad vydávame od apríla 2014.
MOŽNOSTI VYUŽITIA
Všetky elektronické služby matriky zabezpečuje Centrál
ny informačný systém matrík. Služby sú vlastne žiadosti
v elektronickej forme. Po overení a prijatí žiadosti v elek
tronickej forme informačné systémy štátu zabezpečia
automatizované smerovanie žiadosti na automatizované
vybavenie alebo určenému matričnému úradu.
Stačí len zvoliť službu, ktorú potrebujete využiť – elek
tronický formulár vás naviguje, postupujete teda podľa
zadaných krokov.
Služby elektronickej matriky sú rozdelené do troch skupín,
pre všetky služby je potrebné, aby bol občan prihlásený
pomocou elektronického občianskeho preukazu s čipom:
• Žiadosti o zmeny mena, priezviska, iné zmeny a opravy
• Písomné súhlasy
• Žiadosti o úradné výpisy

Užívateľ bude mať na výber dve základné možnosti realizácie administratívnych úkonov:
OSOBNE:
Elektronická matrika ako databáza matričných udalostí
bude slúžiť aj občanom, ktorí z rôznych dôvodov ne
plánujú využívať elektronické služby. O úradný výpis ale
bo potvrdenie z elektronickej matriky môže oprávnený
žiadateľ požiadať ktorýkoľvek matričný úrad.
V prípade, že matričný záznam nie je spracovaný v elek
tronickej matrike, matričný úrad bezodkladne informuje
príslušný matričný úrad o požiadavke občana a dohodne
sa s ním na forme doručenia matričného dokladu.
ELEKTRONICKY:
Priamo na internetovom portáli má každý možnosť pros
tredníctvom elektronického preukazu s čipom aktivo
vať konkrétnu požadovanú službu a realizovať podanie
online.
Po zvolení služby predpísaným spôsobom vyplní a auto
rizuje podanie, aktivuje požadovanú službu, pričom môže
priebežne sledovať stav vybavovania svojho podania
v elektronickej schránke, do ktorej mu bude doručená
správa o výsledku vybavenia.

REALIZÁCIA SLUŽIEB MATRIKY

Portál www.slovensko.sk

Používanie e-služieb vo všeobecnosti výrazne znižuje ad
ministratívne zaťaženie občanov a zefektívňuje komuni
káciu so štátnymi inštitúciami. Môžete ich používať z po
hodlia vašej obývačky v hociktorý deň či hodinu, napriek
tomu vám stále zostáva možnosť vybavovať svoje záleži
tosti osobnou návštevou matričného úradu v pracovných
dňoch.

Súčasťou každej matričnej elektronickej služby je informá
cia, čo ktorá služba obsahuje a akú životnú situáciu rieši.
Elektronické služby matriky realizujú činnosti klasickým
spôsobom vykonávané matričnými úradmi, napr. vy
hotovenie úradného výpisu z matriky, úprava mena alebo
priezviska ; a tiež činnosti súvisiace so zmenou mena alebo
zmenou priezviska, ktoré sú v kompetencii miestnych
orgánov štátnej správy /okresné úrady/.
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