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N a r i a d e n i e 

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky 

z 9. januára 2015  

o udeľovaní štátneho občianstva Slovenskej republiky z osobitných dôvodov 
 

Na zabezpečenie jednotného postupu útvarov 

v pôsobnosti Ministerstva vnútra Slovenskej 

republiky v konaní o udelenie štátneho občianstva 

Slovenskej republiky z osobitných dôvodov 

ustanovujem: 

Čl. 1 

Základné ustanovenia 

(1) Toto nariadenie ustanovuje postup v konaní 

o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky 

z dôvodov podľa § 7 ods. 2 písm. b) zákona 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. 

o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „osobitné dôvody“). 

(2) Osobitnými dôvodmi je skutočnosť, 

že žiadateľ je osobou, ktorá sa významne zaslúžila 

o prínos pre Slovenskú republiku v oblasti 

ekonomickej, vedeckej, technickej, kultúrnej, 

sociálnej alebo športovej alebo iný dôvod v záujme 

Slovenskej republiky.  

(3) Iným dôvodom v záujme Slovenskej 

republiky je na účely tohto nariadenia skutočnosť, 

ktorej existencia má zásadný význam pre spoločnosť 

a jej zohľadnenie je z hľadiska úloh štátu 

oprávneným záujmom Slovenskej republiky. Ide 

najmä o zlúčenie rodiny, zdravotné dôvody, 

humanitárne dôvody a o skutočnosť, že žiadateľom 

je bývalý štátny občan Slovenskej republiky. 

Čl. 2 

Podanie žiadosti 

(1) Okresný úrad v sídle kraja, diplomatická 

misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky 

(ďalej len „úrad“) pri podaní žiadosti o udelenie 

štátneho občianstva Slovenskej republiky 

z osobitných dôvodov poučí žiadateľa, aby 

v žiadosti uviedol okrem všeobecných náležitostí aj 

údaj, že podáva žiadosť z osobitných dôvodov, 

pričom mu odporučí uviesť konkrétny osobitný 

dôvod podľa čl. 1 ods. 2 a 3. 

(2) Úrad odošle úplnú žiadosť vrátane 

priložených dokladov v súlade so zákonom 

Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. 

o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení 

neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) na ďalšie 

konanie Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky 

(ďalej len „ministerstvo“).  

Čl. 3 

Posúdenie žiadosti 

(1) Žiadosť o udelenie štátneho občianstva 

Slovenskej republiky z osobitných dôvodov 

posudzuje sekcia verejnej správy ministerstva (ďalej 

len „sekcia“), pričom si môže vyžiadať od žiadateľa 

aj ďalšie doklady, ak sú potrebné na rozhodnutie 

vo veci. 

(2) Sekcia si vyžiada listom ministra vnútra 

Slovenskej republiky (ďalej len „minister“) 

vyjadrenie dotknutého štátneho orgánu, v ktorom je 

potrebné uviesť dôvody opodstatňujúce udelenie 

štátneho občianstva Slovenskej republiky 

z  osobitných dôvodov. Ak je dotknutým štátnym 

orgánom ministerstvo, vyjadrenie sa nežiada. 

(3) Sekcia predkladá žiadosť s vyjadrením 

dotknutého štátneho orgánu ministrovi 

na rozhodnutie. 

Čl. 4 

Rozhodnutie 

(1) Rozhodnutie o žiadosti o udelenie štátneho 

občianstva Slovenskej republiky musí byť v súlade 

s  podmienkami uvedenými v  zákone 

a medzinárodnoprávnymi záväzkami Slovenskej 

republiky. 

(2) Minister pri rozhodovaní o žiadosti bývalého 

štátneho občana Slovenskej republiky prihliada aj na 

skutočnosti, ktoré boli dôvodom straty štátneho 

občianstva Slovenskej republiky a na spôsob 

a podmienky nadobudnutia cudzieho štátneho 

občianstva, najmä na existenciu podmienky 

povoleného, evidovaného alebo registrovaného 

pobytu v cudzom štáte v čase nadobudnutia 

cudzieho štátneho občianstva. 

(3) Na udelenie štátneho občianstva Slovenskej 

republiky z osobitných dôvodov nie je právny nárok. 

Žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej 

republiky z osobitných dôvodov možno zamietnuť 

z dôvodu zisteného počas konania o tejto žiadosti, 
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najmä v súvislosti so skutočnosťou vyplývajúcou 

z  § 8a ods. 1 alebo § 14 ods. 1 zákona, v prípade 

nedostatočnej integrácie žiadateľa do spoločnosti, 

nedostatočného prínosu žiadateľa pre Slovenskú 

republiku, ak je žiadateľ záťažou pre sociálny 

systém Slovenskej republiky, alebo ak udelenie 

štátneho občianstva Slovenskej republiky nie je vo 

verejnom záujme alebo jeho udelenie by bolo 

v rozpore s verejným poriadkom. 

Čl. 5 

Splnomocnenie 

(1)  Všetky dotknuté útvary ministerstva prijmú 

opatrenia na zabezpečenie úloh z tohto nariadenia. 

(2)  Osobitné dôvody možno považovať aj za 

dôvody hodné osobitného zreteľa podľa  

§ 46 ods. 2 písm. c) zákona č. 404/2011 Z. z. 

o pobyte cudzincov a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov v znení neskorších predpisov. 

Čl. 6 

Účinnosť 

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. februára 

2015. 

 

         Robert Kaliňák v. r. 

 


