Čo má obsahovať písomná žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky
Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky obsahuje:


meno, priezvisko, rodné priezvisko, rodné číslo, ak ho má pridelené, dátum a miesto
narodenia žiadateľa,



adresu trvalého pobytu žiadateľa, ak tento zákon neustanovuje inak,



dôvody žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky a



dátum a podpis žiadateľa
K žiadosti je potrebné predložiť:



podrobný štruktúrovaný životopis s uvedením najmä osobných údajov podľa odseku 2
písm. a) a b), údajov o vzdelaní, pracovnej činnosti, inej zárobkovej činnosti, jazykových
znalostiach, osobitných schopnostiach, záujmoch, s uvedením dátumu a podpisu
žiadateľa,



platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu podobu tváre žiadateľa v čelnom pohľade
(ďalej len „aktuálna podoba tváre žiadateľa“),



rodný list,



doklad o osobnom stave, ktorým je sobášny list, právoplatný rozsudok alebo potvrdenie o
rozvode manželstva, úmrtný list manžela, ak je žiadateľ ženatý muž alebo vydatá žena,
rozvedený alebo ovdovený,



doklad o pobyte na území Slovenskej republiky, a ak ide o bývalého občana, doklad
o poslednom trvalom pobyte na území Slovenskej republiky alebo čestné vyhlásenie
o tomto pobyte,



doklad o bezúhonnosti nie je starší ako šesť mesiacov, ktorým je odpis z registra trestov
každého štátu, ktorého je alebo v minulosti bol štátnym občanom, a odpis z registra trestov
každého štátu, v ktorom mal povolený pobyt v posledných 15 rokoch pred podaním
žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, alebo iný doklad
o bezúhonnosti vydaný príslušnými orgánmi týchto štátov,



listinu o prepustení zo štátneho zväzku Československej republiky, Československej
socialistickej republiky alebo Slovenskej republiky naturalizačný certifikát, alebo
potvrdenie o nadobudnutí štátneho občianstva iného štátu, ak žiadateľ je bývalým
občanom,



osvedčenie preukazujúce postavenie Slováka žijúceho v zahraničí, ak má toto
postavenie,



tie z uvedených dokladov, ktoré potvrdzujú splnenie povinností podľa § 7 ods. 1 písm. i)
týkajúce sa tohto žiadateľa, ak údaje v nich obsiahnuté nie je možné získať z informačných
systémov podľa osobitného predpisu, a tie doklady, ktoré sa žiadateľa netýkajú, nahradí
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čestným vyhlásením s odôvodnením ich nepredloženia; žiadateľ na základe uvedeného
predkladá tieto ďalšie doklady:





potvrdenie daňového úradu, colného úradu a obce o zaplatení daní a poplatkov,



potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom pomere a kópiu pracovnej zmluvy,



potvrdenie zdravotnej poisťovne o zaplatení poistného na verejné zdravotné poistenie
a dĺžke trvania poistného vzťahu,



potvrdenie zamestnávateľa o zaplatení dane z príjmov a o zaplatení poistného na
verejné zdravotné poistenie, sociálne poistenie a starobné dôchodkové sporenie,



potvrdenie o štúdiu,



potvrdenie o poberaní dôchodku,



potvrdenie o evidencii uchádzača o zamestnanie,



potvrdenie o zdroji príjmov postačujúcich na financovanie pobytu žiadateľa a jemu
blízkych osôb na území Slovenskej republiky, ak je dobrovoľne nezamestnaný,



doklady podľa § 7 ods. 1 písm. h) piateho bodu, ktoré nahrádzajú preukázanie
ovládania slovenského jazyka (napr. štátna skúška zo slovenského jazyka, maturitné
vysvedčenie, diplom VŠ + vysvedčenie VŠ)

prípadne ďalšie doklady (napr. rozhodnutie o zmene mena alebo priezviska), ktoré si
môže od žiadateľa vyžiadať ministerstvo, ak sú potrebné na rozhodnutie vo veci podľa §
8a ods. 1 zákona.

Na príslušnom okresnom úrade v sídle kraja bude skontrolovaná totožnosť žiadateľa,
spracovaná zápisnica o overení ovládania slovenského jazyka a spísaný zisťovací dotazník
k žiadosti o udelenie štátneho občianstva SR (tvorí prílohu tejto informácie), ktorý je povinný
vyplniť žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov. Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku,
podpisujú aj rodičia žiadateľa. Ak ho podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas
druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.
Za maloleté dieťa podáva žiadosť jeho zákonný zástupca, poručník alebo opatrovník. V
mene osoby, ktorá je rozhodnutím súdu pozbavená spôsobilosti na právne úkony alebo ktorej
spôsobilosť na právne úkony je obmedzená, podáva žiadosť súdom ustanovený opatrovník.
Žiadateľ, ktorý dovŕšil 14 rokov, pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej
republiky vyplní aj dotazník žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky,
ktorý vydáva ministerstvo. Dotazník žiadateľa, ktorý nedovŕšil 18 rokov veku, podpisujú aj
rodičia žiadateľa. Ak ho podpisuje len jeden z rodičov, je potrebné priložiť súhlas druhého
rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený.
Ak žiadateľ uvedie v žiadosti maloleté dieťa a druhý rodič nepodal rovnakú žiadosť, je
potrebný súhlas druhého rodiča, ktorého podpis musí byť úradne osvedčený. Súhlas druhého
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rodiča možno nahradiť právoplatným rozhodnutím súdu. Súhlas sa nevyžaduje, ak druhý
rodič je pozbavený rodičovských práv alebo jeho rodičovské práva sú obmedzené alebo je
pozbavený spôsobilosti na právne úkony, alebo jeho spôsobilosť na právne úkony je
obmedzená.
Doklady k žiadosti žiadateľ predloží v origináli alebo predloží ich úradne osvedčenú
kópiu. Ak žiadateľ predloží doklady v origináli, okresný úrad v sídle kraja, diplomatická
misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky po overení údajov z nich vyhotoví ich
kópie a doklady vráti žiadateľovi. Doklady vydané cudzím štátom musia mať ďalšie overenie,
ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak, a musí k nim byť priložený úradne osvedčený
preklad do slovenského jazyka.
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