
1. prijíma žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,  

2. overuje ovládanie slovenského jazyka žiadateľom o štátne občianstvo Slovenskej republiky,  

3. vyžaduje od príslušného útvaru Policajného zboru stanovisko k žiadosti o udelenie štátneho občianstva 

Slovenskej republiky a žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky s týmto stanoviskom zasiela 
ministerstvu,  

4. odstupuje ministerstvu kompletnú žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na 

rozhodnutie, pričom v predkladacom liste podrobne uvedie skutkový stav prípadu, navrhne jeho riešenie a uvedie 

zoznam príloh k žiadosti,  

5. odovzdáva listinu o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky a vykonáva záznam o zložení sľubu, 

ktorý spolu s dokladom o prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky zasiela 
ministerstvu, prednosta prijíma sľub štátneho občana Slovenskej republiky,  

6. vydáva potvrdenie o podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,  

7. prijíma žiadosť o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky a rozhoduje o nej,  

8. prijíma oznámenia o nadobudnutí cudzieho štátneho občianstva, následkom čoho štátny občan Slovenskej 
republiky stráca štátne občianstvo Slovenskej republiky,  

9. zasiela oznámenie obci trvalého pobytu, útvaru Policajného zboru, daňovému úradu, colnému úradu, 

inštitúciám vykonávajúcim sociálne poistenie a verejné zdravotné poistenie o prepustení zo štátneho zväzku 

Slovenskej republiky a o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky nadobudnutím cudzieho štátneho 
občianstva,  

10. zaznamenáva do informačného systému Register obyvateľov Slovenskej republiky údaje o prepustení zo 

štátneho občianstva Slovenskej republiky a údaje o strate štátneho občianstva Slovenskej republiky 
nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva,  

11. vydáva osvedčenie o štátnom občianstva Slovenskej republiky a potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej 

republiky,  

12. vedie evidenciu vydaných osvedčení a potvrdení o štátnom občianstve Slovenskej republiky a o zamietnutých 
žiadostiach,  

13. je povinný vydať žiadateľovi aj opakovane osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak o to 
žiadateľ požiada,  

14. žiada ministerstvo o súhlas s vydaním osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak sa žiadateľ 

nenachádza v Ústrednej evidencii nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo ak sú 
pochybnosti o jeho štátnom občianstve,  

15. zasiela oznámenie ministerstvu o neplatnosti vydaného osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej 
republiky a potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ak takúto skutočnosť zistil,  

16. požaduje od príslušných orgánov verejnej moci ako aj od právnických osôb a fyzických osôb oznámenie 
skutočností, ktoré majú význam pre rozhodovanie podľa zákona,  

17. vyhotoví kópie dokladov, ak žiadateľ predloží tieto doklady v origináli, overí údaje z nich a originály 

dokladov vráti žiadateľovi; pritom dbá na to, aby doklady vydané cudzím štátom mali ďalšie overenie, ak 
medzinárodná zmluva neustanovuje inak a bol k nim priložený úradne osvedčený preklad do slovenského jazyka,  

18. vedie evidenciu nadobudnutia a straty štátneho občianstva Slovenskej republiky,  

19. podáva kompletné informácie z problematiky štátneho občianstva,  

 

 


