
Príchod nového člena do rodiny patrí medzi tie najkrajšie životné okamihy. Záleží nám na tom, aby ste si užívali vzácne 
spoločné chvíle. Vďaka zákonu proti byrokracii sme preto pripravili zmeny, ktoré Vás zbavia starostí s úradmi. 

Obaja rodičia podpíšete dokument „Dohoda o mene 
a priezvisku dieťaťa“ ešte v pôrodnici (najneskôr 
na druhý deň po narodení) pred zdravotníckym 
pracovníkom, ktorému zároveň potvrdíte voľbu 
zaslania Rodného listu poštou.

Ak sa tak nestane (napríklad otecko nemohol byť             
pri pôrode), môžete tak urobiť cez elektronickú službu   
na stránke slovensko.sk alebo priamo na matrike.

Dohodu zasiela pôrodnica na príslušnú matriku.

Matrika vystavuje rodný list a zasiela ho na adresu 
trvalého bydliska matky.

Doručenie rodného listu môže trvať 3 až 5 dní 
od narodenia dieťaťa. V prípade, že sa tak nestane, 
kontaktujte príslušný matričný úrad.

 Narodilo sa Vám dieťatko?
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2.

3.

4.

5.

Už nemusíte chodiť na matriku. 
Rodný list dieťaťa

Vám môžeme
zaslať poštou.

Začína sa proces schvaľovania vyplatenia príspevku 
pri narodení dieťaťa. Naše úrady si potrebné informácie 
odovzdajú medzi sebou.

Vaše dieťa už do zdravotnej poisťovne prihlasovať 
nemusíte, automaticky ho prihlásime do zdravotnej 
poisťovne matky. 
Aby sa proces schvaľovania urýchlil, je naďalej potrebné 
mať uzatvorenú „Dohodu o poskytovaní všeobecnej 
ambulantnej starostlivosti“ s pediatrom. 

Príspevok vyplatíme do 60 dní odo dňa narodenia 
dieťaťa.

Sumu zašleme na bankový účet matky, ktorý vopred 
oznámila.  
Ak tak neurobila, sumu jej zašleme na rovnaký účet, kde už 
matka poberala napríklad tehotenské, prípadne cez poštu.

V prípade, ak nebudeme mať k dispozícii všetky údaje, 
budeme Vás kontaktovať a vysvetlíme Vám, ako 
postupovať ďalej.
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5 krokov 
k rodnému listu  

5 krokov 
k príspevku pri narodení dieťaťa

Neriešite „papierovačky“
s príspevkom a jeho 
zložitými prílohami.

Viac času a pohody pre vašu rodinu

Nepotrebujete 
predkladať potvrdenie 
od gynekológa.

Hlásenia
U správcu bytu nahláste zmenu počtu osôb v domácnosti. 
Mestu či obci nahláste poplatok za odvoz smetí.

Čo odporúčame? Príspevky 
Overte si, aké ďalšie príspevky poskytuje vaša obec, 
mesto či zamestnávateľ. Nezabudnite požiadať o prídavok 
na dieťa a rodičovský príspevok.

Všetky potrebné informácie 
nájdete na stránke slovensko.sk:
Sprievodca narodením dieťaťa. 

Nemusíte behať 
po úradoch, 
ani pre rodný list.

Nepotrebujete dokladovať, 
že dieťa má dohodu 
s pediatrom.

Dobré riešenia pre ľudí

Užívajte si spoločné šťastné chvíle 
bez behania po úradoch

Už nemusíte žiadať 
o príspevok pri narodení dieťaťa. 

Schválime a vyplatíme ho 
bez dokladovania.


