Doklady potrebné k vybaveniu štátneho občianstva SR
1. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR adresovať: Ministerstvo vnútra SR
Bratislava. Manželia podávajú žiadosť samostatne, deti do 14 rokov sa uvedú
v žiadosti jedného z rodičov. Ak žiada o udelenie ŠO SR iba jeden z rodičov pre
seba a maloleté deti, doloží písomný súhlas druhého rodiča s udelením štátneho
občianstva SR pre deti (podpis na súhlase musí byť úradne osvedčený).
Maloletý vo veku nad 14 rokov vyplňuje samostatný dotazník. Dotazník
podpisuje žiadateľ a jeho rodičia pred pracovníkom okresného úradu.
2. Rodný list za každého, kto žiada o udelenie štátneho občianstva SR. Predkladá sa
originál a neoverená fotokópia. Matričný doklad vydaný cudzím štátom musí mať
ďalšie overenie (apostille, superlegalizácia), ak medzinárodná zmluva
neustanovuje inak, a musí k nemu byť priložený úradne osvedčený preklad do
slovenského jazyka.
3. Sobášny list – predkladá sa ako v bode 2.
4. Úmrtný list (vdovec, vdova) - predkladá sa ako v bode 2.
5. Právoplatné rozhodnutie o rozvode manželstva (rozvedený, rozvedená) alebo
sobášny list, v ktorom je vyznačené, kedy a na základe akého rozhodnutia
manželstvo zaniklo.
6. Životopis (samostatne dospelý občan) vlastnými slovami.
7. Doklad o pobyte na území Slovenskej republiky. Ak ide o bývalého občana,
doklad o poslednom trvalom pobyte alebo čestné vyhlásenie o tomto pobyte.
8. Výpis z registra trestov každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym
občanom (nie starší ako 6 mesiacov), a odpis z registra každého štátu, v ktorom
mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti, alebo iný
doklad o bezúhonnosti. Doklad vydaný cudzím štátom musí mať ďalšie overenie,
ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a musí k nemu byť priložený úradne
osvedčený preklad do slovenského jazyka.
9. Preukaz – platné povolenie k pobytu pre cudzinca, cestovný pas, prípadne
preukaz zahraničného Slováka. Potvrdenie o pobyte na území SR z OR PZ,
oddelenia cudzineckej polície.
10. Listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky,
Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky alebo
Slovenskej republiky, alebo naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie
o nadobudnutí občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým občanom.

11. Ďalšie doklady (nie staršie ako 3 mesiace)
- potvrdenie daňového úradu o zaplatení daní a poplatkov (každý)
- potvrdenie colného úradu o zaplatení daní a poplatkov (každý)
- potvrdenie mestského – obecného úradu o zaplatení daní a poplatkov (každý)
- výpis z obchodného registra alebo výpis zo živnostenského registra (podnikateľ,živn.)
- potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy
- potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné
poistenie a dĺžke trvania poistného vzťahu (každý aj za dieťa do 14 rokov)
- potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení daní z príjmov a o zaplatení poistného na
verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie (zamestnaný)
- potvrdenie o štúdiu (žiak, študent)
- potvrdenie o poberaní dôchodku (ak je to jediný zdroj príjmu)
- potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie (nezamestnaný)
- potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu
blízkych osôb na území SR ak je dobrovoľne nezamestnaný (priložiť čestné vyhlásenie toho,
kto žiadateľovi hmotne zabezpečuje životné náklady s osvedčeným podpisom a jeho doklad o
príjme, výpis z banky atď).
12. Žiadateľ predloží tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností
a doklady, ktoré sa ho netýkajú, nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich
nepredloženia.
13. K žiadosti o udelenie ŠO SR maloletému dieťaťu do 14 rokov veku žiadateľ
predkladá
a. - rodný list dieťaťa
b. - doklad o pobyte dieťaťa na území SR
c. - potvrdenie príslušného policajného zboru
d. - potvrdenie o návšteve školy
e. - potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné
zdravotné poistenie za dieťa a dĺžke trvania poistného vzťahu.
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR so všetkými uvedenými dokladmi je potrebné
predložiť osobne na Okresnom úrade v Prešove, kde žiadateľ vyplní dotazník a overí sa
ovládanie slovenského jazyka žiadateľom (u každého nad 10 rokov):
a)pohovorom, v ktorom sa kladú žiadateľovi otázky týkajúce sa jeho osoby a jemu blízkych
osôb a otázky všeobecného charakteru, najmä z histórie, geografie a spoločensko-politického
vývoja SR,
b)hlasným prečítaním náhodne vybraného článku z tlače v slovenskom jazyku obsahujúceho
aspoň 500 slov, ktorý sa žiadateľovi odovzdá bezprostredne predtým, než ho prečíta,
c)napísaním obsahu prečítaného článku podľa písm. b)žiadateľom v časovom limite 30 minút.
Správny poplatok za udelenie štátneho občianstva SR stanovuje Ministerstvo vnútra SR.

