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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Údajová základňa registra fyzických osôb

• Základný princíp: register bude obsahovať iba aktuálne údaje
• Základné údajové entity
•
•
•
•

občania s TP na území SR
občania s TP mimo územia SR
cudzinci s povoleným pobytom na území SR
ostatné FO, ktoré prišli do styku s VS

• Skupiny evidovaných údajov
•
•
•
•

identifikačné údaje
lokačné údaje
relačné / vzťahové údaje
administratívne údaje
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Identifikačné údaje – zoznam evidovaných údajov

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meno, priezvisko, rodné priezvisko (prípadne viac mien, priezvisk)
rodné číslo
identifikátor fyzickej osoby (IFO)
identifikátor cudzinca, ktorý používa mimo SR (napr. rodné číslo občanov ČR)
dátum narodenia, miesto narodenia, okres narodenia, štát narodenia
názov matričného úradu rodnej matriky
štátna príslušnosť, prípadne viac štátnych príslušností
pohlavie
rodinný stav
národnosť
akademický titul resp. tituly
dátum úmrtia, miesto úmrtia, okres úmrtia, štát úmrtia
názov matričného úradu úmrtnej matriky
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Lokačné údaje – zoznam evidovaných údajov

• Údaje o pobyte v SR:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

typ pobytu
dátum prihlásenia na pobyt
dátum ukončenia pobytu
predpokladaný dátum ukončenia prechodného pobytu
názov okresu
názov obce
názov časti obce
názov ulice
súpisné číslo
orientačné číslo, vrátane znaku orientačného čísla
časť budovy
počítačové číslo domu (index domu)
jednoznačný identifikátor adresy
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Lokačné údaje – zoznam evidovaných údajov

• Údaje o pobyte v zahraničí:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

typ pobytu
dátum prihlásenia na pobyt
dátum ukončenia pobytu
predpokladaný dátum ukončenia prechodného pobytu
názov okresu
názov obce
názov časti obce
názov ulice
súpisné číslo
orientačné číslo, vrátane znaku orientačného čísla
časť budovy
región pobytu
štát pobytu
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Relačné údaje – zoznam evidovaných údajov

• Údaje o vzťahu fyzickej osoby k inej fyzickej osobe:
•
•
•
•

dátum vzniku vzťahu fyzickej osoby k inej fyzickej osobe
dieťa, rodič, manžel, manželka: fyzická osoba (identifikačné údaje)
typ rodinného vzťahu (napr. rodičovstvo, manželstvo)
typ role osoby v rodinnom vzťahu (napr. dieťa, otec, matka, manžel,
manželka)

• miesto uzavretia manželstva, názov matričného úradu sobášnej matriky
• dátum ukončenia vzťahu

• Údaje o zákonnom zastupovaní fyzickej osoby:
• dátum začiatku zákonného zastupovania
• zákonný zástupca: fyzická osoba (a údaje, napr. meno, priezvisko, dátum
narodenia, rodné číslo, IFO, identifikátor adresy)

• zákonný zástupca: právnická osoba (a údaje, napr. obchodné meno, sídlo
a identifikačné číslo)

• dátum ukončenia zákonného zastupovania
Ministry of Interior of the Slovak Republic
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Administratívne údaje – zoznam evidovaných údajov

• Údaje o doklade:
• číslo a séria občianskeho preukazu a jeho stav
• číslo a druh cestovného dokladu občana (ak bol vydaný) a jeho stav
• číslo dokladu o povolení na pobyt cudzinca a jeho stav

• Údaje o rozhodnutí súdu týkajúce sa spôsobilosti na právne
úkony:
• obmedzenie/pozbavenie spôsobilosti na právne úkony
• dátum začiatku/ukončenia platnosti obmedzenia/pozbavenia spôsobilosti
na právne úkony

• rozsah obmedzenia/pozbavenia a spôsobilosti na právne úkony
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Administratívne údaje – zoznam evidovaných údajov

• Údaje o rozhodnutí súdu o rozvode manželstva:
• dátum právoplatnosti rozhodnutia súdu o rozvode manželstva
• dátum právoplatnosti rozhodnutia súdu o vyhlásení manželstva za
neplatné

• Údaje o rozhodnutí súdu o vyhlásení občana za mŕtveho:
• dátum úmrtia, t.j. deň, ktorý platí za deň smrti nezvestného, prípadne deň,
ktorý nezvestný neprežil

•
•
•
•
•

miesto úmrtia
okres úmrtia
štát úmrtia
názov matričného úradu úmrtnej matriky
dátum právoplatnosti rozhodnutia súdu o zrušení vyhlásenia občana za
mŕtveho
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Administratívne údaje – zoznam evidovaných údajov

• Údaje o zákaze pobytu:
• dátum začiatku/ukončenia zákazu pobytu v obci
• zoznam obcí, ktorých sa zákaz pobytu týka

• Údaje o nadobudnutí štátneho občianstva Slovenskej
republiky alebo o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej
republiky alebo o strate štátneho občianstva Slovenskej
republiky na základe výslovného prejavu vôle:
• dátum prevzatia listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej
republiky

• dátum prevzatia listiny o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej
republiky

• dátum straty štátneho občianstva Slovenskej republiky po nadobudnutí
cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle.
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Aktualizácia údajov registra fyzických osôb
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Aktualizácia údajov RFO – elektronické služby a zdrojové agendy

• Zápisy do RFO o matričných udalostiach (CISMA, IS REGOB)
• Zápisy do RFO o hlásení pobytu (IS CO, IS REGOB)
• Zápisy do RFO o štátnom občianstve (IS Štátnoobčianska
agenda)

•
•
•
•

Zápisy do RFO o evidencii cudzincov (IS Evidencie cudzincov)
Zápisy do RFO o cudzincoch bez pobytu na území SR (IS VS)
Zápisy do RFO o dokladoch (IS Správnych agend)
Zápisy do RFO o súdnych záznamoch (CISMA, IS CO,
IS REGOB)
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Aktualizácia údajov RFO – základné princípy

• Register bude obsahovať iba aktuálne údaje o fyzickej osobe.
• Pri zmene alebo oprave údajov v zdrojovom IS, budú v registri
modifikované (prepísané) pôvodné údaje.

• Aktualizácia údajov RFO realizovaná systémami IS MV SR
bude plne transakčná.

• Súčasťou vytvorenia záznamu o FO v registri bude pridelenie
IFO a rodného čísla. V prechodnom období bude ako IFO
použité počítačové číslo osoby.
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zápisy do RFO o cudzincoch bez pobytu na území SR – údaje

• Identifikačné údaje :
• meno resp. všetky mená ak má cudzinec určených viac mien,
• priezvisko resp. všetky priezviská ak má cudzinec určených viac priezvisk
alebo rodné priezvisko resp. všetky rodné priezviská ak má cudzinec
určených viac rodných priezvisk,

• dátum narodenia,
• miesto narodenia zadané textom
• štátna príslušnosť prípadne viac štátnych príslušností ak ich cudzinec
nadobudol

•
•
•
•
•

pohlavie
rodinný stav
národnosť
titul resp. tituly osoby
identifikátor cudzinca (napr. rodné číslo občanov ČR)
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zápisy do RFO o cudzincoch bez pobytu na území SR - údaje

• Lokačné údaje:
• štát pobytu
• adresné údaje zadané textom alebo
• adresné údaje zadané štruktúrovane
•
•
•
•
•
•
•
•

región pobytu
názov okresu
názov obce
názov časti obce
názov ulice
súpisné číslo
orientačné číslo, vrátane znaku orientačného čísla
časť budovy
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zápisy do RFO o cudzincoch bez pobytu na území SR – údaje

• Minimálna množina identifikačných údajov :
• meno/mená ak má cudzinec určených viac mien,
• priezvisko/priezviská ak má cudzinec určených viac priezvisk alebo rodné
priezvisko/rodné priezviská ak má cudzinec určených viac rodných
priezvisk,

• dátum narodenia,
• miesto narodenia zadané textom alebo štátna príslušnosť prípadne viac
štátnych príslušností ak ich cudzinec nadobudol,

• pohlavie

• Minimálna množina lokačných údajov :
• štát pobytu
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zápisy do RFO o cudzincoch bez pobytu na území SR – služby

• Zápis novej osoby – vstupné parametre
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

meno/mená zadané textom,
priezvisko/priezviská zadané textom,
rodné priezvisko/rodné priezviská zadané textom,
dátum narodenia,
miesto narodenia zadané textom,
štátna príslušnosť/štátne príslušnosti zadaná ako ID z číselníka,
pohlavie zadané ako ID z číselníka
rodinný stav zadaný ako ID z číselníka
národnosť
titul/tituly zadané ako ID z číselníka
identifikátor cudzinca (napr. rodné číslo občanov ČR)

• Zápis novej osoby – výstupné parametre
• informácia o výsledku volania služby
• IFO osoby
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Zápisy do RFO o cudzincoch bez pobytu na území SR – služby

• Zápis údajov o pobyte – vstupné parametre
•
•
•
•

IFO
štát pobytu zadaný ako ID z číselníka
adresné údaje zadané ako reťazec
adresné údaje zadané štruktúrovane v textových položkách

•
•
•
•
•
•
•
•

región pobytu
názov okresu
názov obce
názov časti obce
názov ulice
súpisné číslo
orientačné číslo, vrátane znaku orientačného čísla
časť budovy

• Zápis údajov o pobyte – výstupné parametre
• informácia o výsledku volania služby
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Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ďakujem za pozornosť.

Ing. Nataša Košová
OIS OA SITB MV SR
natasa.kosova@minv.sk
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