
Nový zákon proti byrokracii: 

Prestaňte behať po úradoch, 

štát to vybaví za vás

5/2021



Čo novela zákona prináša:

ruší povinnosť predkladať 

úradníkom množstvo 

potvrdení a výpisov 

Koniec papierovačkám, koniec nervom!

úrady si budú zdieľať

údaje medzi sebou

automaticky 



Rušíme 21 okruhov
výpisov a potvrdení!



Toto už od vás úradníci nebudú žiadať

• kópia rodného listu

• kópia sobášneho listu

• kópia úmrtného listu

• hlásenia vzťahujúce sa 

k narodeniu dieťaťa a úmrtiu

• žiadosti a potvrdenia 

k Príspevku pri narodení dieťaťa 



Toto už od vás úradníci nebudú žiadať

• potvrdenia o poskytovaní                                              
pomoci v hmotnej núdzi

• potvrdenie z evidencie uchádzačov o zamestnanie

• potvrdenie o poberaní dôchodkov starobného 
dôchodkového sporenia

• doklad preukazujúci ťažké zdravotné postihnutie

• potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom

• potvrdenie o pobyte 



Toto už od vás úradníci nebudú žiadať

• potvrdenie o pridelení IČO

• potvrdenie o neporušení zákazu
nelegálneho zamestnávania 

• potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je                          
v reštrukturalizácii, nie je v konkurze ani na neho            
nie vyhlásený konkurz a potvrdenie, že hospodársky 
subjekt nie je v likvidácii

• vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov

• potvrdenie o účte k zápisu do registra prijímateľov 2 %



Toto už od vás úradníci nebudú žiadať

• výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat

• výpis z registra poskytovateľov sociálnych služieb

• výpis z registra sociálnych podnikov

• výpis z registra/zoznamu advokátov

• výpis z centrálneho registra exekúcií



Narodenie dieťaťa teraz:

10 pečiatok, rodičia v strese

Žiadosť o príspevok

Vyhlásenie o bydlisku

Dohoda - pediater

Potvrdenie - gynekológ

Prihláška - zdravotná poisťovňa

Potvrdenie o dožití 28 dní

Potvrdenie z pôrodnice

Hlásenie o narodení 
dieťaťa

Pôrodnica Rodič na matrike Príspevok pri narodení dieťaťa

Vyhlásenie o mene 
a priezvisku + 
Vyhlásenie o otcovstve 
v zápisnici

Prevzatie vydaného 
rodného listu



Narodenie dieťaťa po novom:

0 pečiatok, rodičia v pohode

PROAKTÍVNA SLUŽBA ŠTÁTU, 

ktorý má všetky potrebné údaje

DIGITÁLNE hlásenie 
o narodení dieťaťa

Pôrodnica Matrika Príspevok pri narodení dieťaťa

ELEKTRONICKÁ 
SLUŽBA: vyhlásenie 
o mene a priezvisku, 
vyhlásenie o otcovstve

RODNÝ LIST POŠTOU: 
matrika ho pošle na 
adresy rodičov



Úspora pre občanov 
a podnikateľov:

(poplatky, náklady na dopravu na získanie 
a odovzdanie výpisu, náklady na stratený čas)

ročneRUŠÍME:

výpisov ročne

4 178 000

21 okruhov

RUŠÍME:

42 000 000 €výpisov a potvrdení



Šetríme ľuďom 
ČAS, NERVY AJ PENIAZE


