DOTAZNÍK ŽIADATEĽA
o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Č. :
I. 1. Žiadateľ/-ka
Meno:

Priezvisko:

Predchádzajúce priezviská:

Rodné priezvisko:

Titul:
Dátum narodenia:
Miesto narodenia:
(obec, okres, štát)
Rodné číslo:
(pridelené v Slovenskej republike)
Adresa trvalého pobytu:
(obec, ulica, PSČ)
Adresa prechodného pobytu:
(obec, ulica, PSČ)
Telefónne číslo:
E-mail:
Štátna príslušnosť:
Národnosť:
Zamestnávateľ:
(názov, obec, ulica, PSČ, pracovné zaradenie žiadateľa)
Vzdelanie:
(najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy; ak chce mať žiadateľ uvedený akademický titul,
priloží k žiadosti diplom)
Znalosť štátneho jazyka:
Rodinný stav:
Uzavretie manželstva:
(kedy a kde)

Kedy a ako zaniklo manželstvo:
2. Manžel/-ka (alebo osoba žijúca so žiadateľom v spoločnej domácnosti, alebo osoba,
ktorá je rodičom detí žiadateľa, aj keď nežije so žiadateľom v spoločnej domácnosti)
Meno:

Priezvisko:

Predchádzajúce priezvisko:

Rodné priezvisko:

Dátum a miesto narodenia:
Adresa trvalého pobytu:
(obec, ulica, PSČ)
Adresa prechodného pobytu:
(obec, ulica, PSČ)
Štátna príslušnosť:
Národnosť:
Zamestnávateľ:
(názov, obec, ulica, PSČ, pracovné zaradenie)
Vzdelanie:
(najvyššie dosiahnuté vzdelanie, názov školy)
3. Deti (aj plnoleté)
Meno a priezvisko

Dátum a miesto
narodenia

Adresa pobytu

Štátna príslušnosť

4. Doterajšia štátna príslušnosť a ďalšie štátne príslušnosti, spôsob nadobudnutia
a spôsob preukazovania
Predchádzajúce žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky:
Kedy:

S akým výsledkom:

Cestovný doklad č.:

Platný (od - do):

Vydaný štátom:
Cestovný doklad č.:

Platný (od - do):

Vydaný štátom:
5. Odkedy sa zdržiava na území Slovenskej republiky
Dátum od:
Miesto (uviesť všetky miesta - adresy pobytov v Slovenskej republike):

Povolený pobyt na území Slovenskej republiky:
Tolerovaný

od

do

Prechodný

od

do

Účel:

Trvalý

od

do

Účel:

Doklad o pobyte cudzinca
Číslo:

Vydal:

Kedy:

Platnosť:

Tento pobyt bol prerušený (kedy a kde sa zdržoval):
Osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí (alebo preukaz
zahraničného Slováka) Číslo:

Vydaný dňa:

Adresa posledného pobytu žiadateľa pred príchodom do Slovenskej republiky:

6. Bezúhonnosť žiadateľa
Uviesť, či bol žiadateľ trestne stíhaný alebo stíhaný za priestupok, kedy, kde, z akých dôvodov
a s akým výsledkom (uviesť všetky skutočnosti bez ohľadu na to, ako boli konania ukončené):

II. Rodičia žiadateľa
Otec

Matka (aj rodné priezvisko)

Meno a priezvisko:
Dátum a miesto narodenia:
Adresa pobytu:
Štátna príslušnosť:
Adresa pobytu na území Slovenskej republiky:
III. Súrodenci žiadateľa
Dátum a miesto
Meno a priezvisko
narodenia

Adresa pobytu

Štátna príslušnosť

IV. Iné údaje, ktoré chce žiadateľ uviesť:

Vyhlasujem, že všetky údaje, ktoré som uviedol v dotazníku, sú pravdivé a nezamlčal
som žiadnu skutočnosť, čo potvrdzujem svojím vlastnoručným podpisom.
V .......................................... dňa .......................................
......................
Podpis zamestnanca
preberajúceho žiadosť

...................................
Podpis žiadateľa (staršieho ako 14 r.)
...................................

Odtlačok úradnej pečiatky
okresného úradu / zastupiteľského úradu

Podpis zákonného zástupcu,
poručníka, opatrovníka

