
 
 
 
 
 
 

Registrácia úmrtia v Glasgow and 
Clyde počas pandémie COVID-19 

(Registering a death in  Glasgow and Clyde during the 

COVID-19 pandemic - Slovak) 

 
  



 
Zmeny v registrácii úmrtia počas pandémie COVID-19  
Prosím, prijmite našu úprimnú sústrasť v tomto ťažkom čase. 

Pandémia COVID-19 (koronavírus) spôsobil, že sme museli 
zaviesť zmeny do bežného procesu registrácie úmrtí v Škótsku. 
Tento leták vám vysvetlí špeciálne opatrenia, ktoré sme v 
Glasgow and Clyde zaviedli. I keď táto situácia je veľmi ťažká, 
dúfame, že tieto informácie vám  pomôžu. 

Ako registrovať úmrtie počas pandémie COVID-19  
Osobné stretnutia s matrikárom boli zrušené až do odvolania, avšak 
úmrtie je možné registrovať na diaľku. Nemusíte ísť a vyzdvihnúť 
oznámenie úmrtia z nemocnice / od všeobecného lekára. Taktiež sa 
od vás nevyžaduje, aby ste prišli osobne na matričný úrad kvôli 
registrácii úmrtia. 

• Informácie budú poslané elektronicky a registráciu môžete 
urobiť cez telefón. 

• Doktor vystaví lekársky certifikát príčiny úmrtia (častokrát sa 
mu hovorí oznámenie úmrtia). 

• Doktor zariadi, aby bol certifikát oskenovaný a poslaný 
emailom na matričný úrad podľa vášho výberu. 

• Prvopis certifikátu pošle doktor poštou na matričný úrad. 
• NHS Greater Glasgow and Clyde vám pošlú kópiu 

certifikátu e-mailom. 
• Potom, ako matrikár obdrží sken certifikátu, bude vás 

kontaktovať a dohodne si s vami telefonický hovor na 
registráciu úmrtia. 

 
Viac informácií o tomto procese nájdete na: 
www.nrscotland.gov.uk 

http://www.nrscotland.gov.uk/


Čo sa matrikár opýta ohľadom osoby, ktorá zomrela 
• meno a priezvisko, bydlisko a zamestnanie; 
• meno a priezvisko rodičov zosnulej osoby a ich zamestnanie; 
• meno a adresu všeobecného lekára; 
• údaje o ich narodení, manželstvách alebo civilných partnerstvách, ak 

sú tieto informácie dostupné. Ak sa tieto uskutočnili v Škótsku, 
matrikár si ich vie vyhľadať v škótskom systéme rodinnej histórie. 
Avšak, ak nejaké podstatné udalosti v živote sa uskutočnili mimo 
Škótska, matrikár vás požiada, aby ste mu poslali e-mailom digitálnu 
kópiu (napr. sken alebo fotografiu) listín, ak je to možné. 

Po registrácii matrikár urobí nasledovné: 
• pošle e-mail s elektronickou kópiou tlačiva 14 (osvedčenie o 

registrácii úmrtia) priamo pohrebnej službe podľa vášho výberu; 
• pošle poštou vytlačené tlačivo 14 (osvedčenie o registrácii 

úmrtia) priamo pohrebnej službe podľa vášho výberu; 
• pošle vám výpis z úmrtného listu (bezplatne); 
• pošle vám kompletný výpis, ak si ho vyžiadate (platí sa 

za to poplatok). 

Kontrola úmrtných listov 
Služba kontroly úmrtných listov, ktorá spadá po NHS Scotland, 
vykonáva náhodné kontroly kvality a presnosti lekárskych certifikátov 
príčin úmrtí. Úmrtné listy sú vyberané náhodne, počas procesu ich 
zápisu a niekedy môžu viesť i ku krátkemu zdržaniu v dokončení ich 
samotného zápisu. Tento proces hodnotenia bol pozastavený počas 
pandémie COVID-19. 

Povedzte nám - Once Service  
Táto dostupná služba môže pomôcť upovedomiť národné a miestne 
vládne úrady o smrti napr. vyriešiť štátny dôchodok, cestový pas, 
vodičský preukaz alebo modrý preukaz zosnulej osoby. Toto sa zvyčajne 
robí počas registrácie. Počas pandémie COVID-19 vám matrikár vydá 
referenčné číslo, ktoré môžete použiť na dokončenie procesu z domu 
alebo cez telefón či internet. 



Kontaktné údaje pre podporu a poradenstvo 
Prosím kontaktujte svoj matričný úrad v akýchkoľvek otázkach 
ohľadom registrácie v oblasti Glasgow a Clyde. 
Glasgow City www.glasgow.gov.uk 
0141 287 7677 
East Dunbartonshire www.eastdunbarton.gov.uk 
0300 123 4510 
West Dunbartonshire www.west-dunbarton.gov.uk 
01389 738 351 
Inverclyde www.inverclyde.gov.uk 
01475 714 250 
East Renfrewshire www.eastrenfrewshire.gov.uk 
0141 577 3004 
Renfrewshire www.renfrewshire.gov.uk 
0300 300 0310 

National Records of Scotland (NRS) (národný registračný úrad)   
NRS zodpovedá za opatrenia v súvislosti s registráciou úmrtí v 
Škótsku. Prosím kontaktujte NRS v prípade, že potrebujete údaje 
iných matričných úradov, ak žijete mimo oblasti NHSGGC. 
www.nrscotland.gov.uk 

NHSGGC Bereavement Services and Resources 
(NHSGGC služba pre pozostalých a zdroje) 
https://www.nhsggc.org.uk/your-health/health-services/ 
bereavement-services/bereavement/ 

NHS informuje: Vysporiadať sa so smrťou 
https://www.nhsinform.scot/care-support-and-rights/ 
death-and-bereavement/coping-with-grief 

Cruse Bereavement Care Scotland (Služby pre pozostalých 
a starostlivosť): Linka pomoci a literatúra 0845 600 2227 
pondelok - štvrtok 10:00-20:00 h, piatok 10:00-16:00 h 
www.crusescotland.org.uk/support/leaflets 
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