
K ŽIADOSTI O UDELENIE ŠTÁTNEHO OBČIANSTVA SR PREDLOŽIŤ: 

• 2 x žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR, ktorá obsahuje meno, priezvisko, 

rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu, 

dôvody žiadosti, dátum a podpis žiadateľa - adresovať MV SR, SVS, odbor 

štátneho občianstva, Bratislava, Drieňová 22 

• 2 x životopis 

• doklad totožnosti a jeho fotokópiu 

• rodný list (obsahujúci potrebné legalizačné doložky, preložený súdnym 

prekladateľom do slov. jazyka - originál + neosvedčenú fotokópiu) 

• doklad o osobnom stave (sobášny list, právoplatný rozsudok príp. potvrdenie o 

rozvode manželstva, úmrtný list manžela, manželky, obsahujúci potrebné 

legalizačné doložky, preložené do slov. jazyka, originál + neosvedčenú fotokópiu) 

• doklady o pobyte v SR + fotokópiu, (ak žiadosť podáva bývalý štátny občana SR 

predloží doklad o poslednom trvalom pobyte v SR, príp. čestné vyhlásenie o tom) 

• doklad o bezúhonnosti nie starší ako 6 mesiacov, ktorým je  doklad o 

bezúhonnosti (odpis z registra trestov) každého štátu, ktorého je alebo v minulosti 

bol štátnym občanom, ako i odpis z registra trestov každého štátu, v ktorom mal 

povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním žiadosti o udelenie štátneho 

občianstva SR (alebo iný doklad o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi 

týchto štátov) 

• preukaz - povolenie na pobyt pre cudzinca 

• osvedčenie preukazujúce priznanie postavenia Slováka žijúceho v zahraničí 

• listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, 

Československej socialistickej republiky, Slovenskej socialistickej republiky 

alebo Slovenskej republiky alebo  naturalizačný certifikát, alebo potvrdenie o 

nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak je žiadateľ bývalým občanom 

• nasledujúce doklady: (predložiť len tie, ktoré sa žiadateľa týkajú, tie ktoré sa ho 

netýkajú nahradí čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia) 
 

1. obce/mesta o zaplatení daní, poplatkov 

2. potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere, kópiu pracovnej zmluvy 

3. potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov, poistného na verejné 

zdravotné poistenie, sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie 

4. potvrdenie zdravotnej poisťovne o dĺžke trvania poistného vzťahu 

5. potvrdenie o poberaní dôchodku 

6. potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie 

7. potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu 

žiadateľa a jemu blízkych osôb (na území SR), ak je dobrovoľne 

nezamestnaný. 

Ak je v žiadosti zahrnuté neplnoleté dieťa, je potrebný písomný súhlas druhého rodiča, ktorého 

podpis musí byť úradne osvedčený. Žiadosť o udelenie štátneho občianstva SR osoby vo veku 

od 14 do 18 rokov podpisujú obaja rodičia. Ak žiadosť podpíš len jeden z rodičov, je potrebné 

priložiť súhlas druhého rodiča s jeho úradne osvedčeným podpisom. 

 

 

 

  

 



 

Správny poplatok za udelenie štátneho občianstva SR je v zmysle zákona NR SR č. 145/1995 
Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov: 
 

Položka 20 

 

a)udelenie štátneho občianstva SR osobe nad 18 rokov.....................................................700 € 

b)udelenie štátneho občianstva SR dieťaťu 

1. do 15 rokov ................................................................................................................. 100 € 

2.od 15 rokov do 18 rokov .............................................................................................. 150 € 

c)udelenie štátneho občianstva SR bývalým slovenským alebo československým občanom 

a reoptantom podľa medzinárodného práva......................................................................20 € 

d)udelenie štátneho občianstva SR štátnym občanom Českej republiky narodeným po 

1.1.1993.............................................................................................................................20 € 

e)udelenie štátneho občianstva SR osobe, ktorej aspoň jeden z rodičov alebo prarodičov bol 
československým štátnym občanom ............................................................................... ..20 € 
  

 

Oslobodenie 

Od poplatkov sú oslobodení cudzinci, ktorým  sa udelil AZYL a presídlenci z Ukrajiny z 
oblasti Černobyľu, cudzinci nad 65 rokov veku, invalidní dôchodcovia, osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím a cudzinci, ktorí stratili štátne občianstvo SR po 1.1.1993.  

 
 



 

 


