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Základné informácie  

 

Udelenie štátneho 

občianstva Slovenskej 

republiky osobe s 

udeleným azylom alebo 

s poskytnutou 

doplnkovou ochranou 

 

 

 

 
 

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z 

Európskeho fondu pre utečencov, Solidarita pri 

riadení migračných tokov. 

Rozhodnutie	o	žiadosti 
Ministerstvo	vnútra	SR	rozhodne	o	žiadosti	o	udele-
nie	 štátneho	 občianstva	 SR	najneskôr	 do	 24	 me-
siacov	od	doručenia	žiadosti. 
 

Nadobudnutie	štátneho	občianstva 
S� tátne	občianstvo	 Slovenskej	 republiky	 sa	nadobú-
da	prevzatím	 listiny	o	udelení	 štátneho	občian-
stva	Slovenskej	republiky.	Listinu	o	udelenı́	 štátne-
ho	 občianstva	 Slovenskej	 republiky	 odovzdáva	
obvodný	 úrad	v	 sı́dle	kraja	po	zložení	 sľubu	 štát-

neho	občana	Slovenskej	republiky.	 
 

Správne	 poplatky	 za	 udelenie	 štátneho	 občian-
stva	 
Osoby	 s udeleným	 azylom	 sú	 oslobodené	 od	
správneho	poplatku.	 
Za	udelenie	 štátneho	občianstva	 SR	osobe	nad	18	
rokov	sa	vyberá	 správny	poplatok	vo	výške	700 €,	
dieťaťu	 do	 15	 rokov	 -	 100 €,	 od	 15	 rokov	 do	 18	
rokov	-	150 €.	 
Poplatok	sa	vyberie	až	po	vykonaní	úkonu.	 
 
 

Podanie	 opätovnej	 žiadosti	 pri	 neudelení	 štát-
neho	občianstva 
Ak	 Vám	 Ministerstvo	 vnútra	 SR	 štátne	 občianstvo	
Slovenskej	 republiky	 neudelilo,	 môžete	 podať	
novú	 žiadosť	 o	 udelenie	 štátneho	 občianstva	
Slovenskej	republiky	najskôr	po	uplynutí	dvoch	
rokov	 odo	 dňa	 nadobudnutia	 právoplatnosti	 roz-
hodnutia	o	zamietnutı́	 žiadosti	o	udelenie	 štátneho	
občianstva	Slovenskej	republiky.	 
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Občianske	 združenie	 Marginal	 v	 obdobı́	 od	

1.4.2014	do	31.3.2015	realizuje	na	územı́	stred-

ného	 a	 východného	 Slovenska	 individuálny	

projekt	STEP	2,	 ref.	 čı́slo	SK	2013	ERF	OC	2/1	

6inancovaný	 z	 Európskeho	 fondu	 utečencov,	

všeobecný	 program	Solidarita	 pri	 riadenı́	mig-

račných	 tokov	 zameraný	 na	 integráciu	 osôb	 s	

udeleným	 azylom	 a	 poskytnutou	 doplnkovou	

ochranou. 

 

Nongovernmental	 organization	 Marginal	 im-

plements	on	the	territory	of	central	and	eastern	

Slovak	 republic	 individual	 project	 STEP	 2,	 ref.	

number	 SK	 2013	 ERF	 OC	 2/1	 in	 period	 from	

1.4.2014	 to	31.3.2015	which	 is	coo6inanced	by	

ERF	(European	refugee	fund)	and	is	focused	on	

integration	 of	 bene6iciaries	 of	 international	

protection	-	with	granted	asylum	and	subsidia-

ry	protection. 



 

Štátne	občianstvo 
 
S� tátne	občianstvo	vyjadruje	vzťah	fyzickej	osoby	ku	
konkrétnemu	štátu.	So	štátnym	občianstvom	sa	spá-
jajú	niektoré	práva	a	slobody	(napr.	volebné	právo).	
Zákon	č.	40/1993	Z.	z.	o	štátnom	občianstve	Slo-
venskej	 republiky	 v	 znenı́	 neskoršı́ch	 predpisov	
upravuje	 podmienky	 nadobúdania,	 straty	 a	 osved-
čovania	štátneho	občianstva	Slovenskej	republiky. 
 

S� tátne	 občianstvo	 možno	 nadobudnúť	 narodenı́m,	
osvojenı́m	a udelenı́m. 

Ako	osoba	s	udeleným	azylom	alebo	s	poskytnu-
tou	doplnkovou	ochranou	môžete	štátne	občian-
stvo	SR	nadobudnúť	udelením,	ak: 
 

1. ste	uzavreli	manželstvo	 so	 štátnym	občanom	
Slovenskej	republiky,	toto	manželstvo	trvá	a	žijete	v	
tomto	manželstve	v	spoločnej	domácnosti	na	územı́	
Slovenskej	 republiky	 najmenej	 počas	 piatich	 ro-
kov	pred	podanı́m	žiadosti	o	udelenie	 štátneho	ob-
čianstva	SR	alebo 

2. máte	na	území	 Slovenskej	 republiky	nepre-
tržitý	 trvalý	 pobyt	 najmenej	 tri	 roky	 pred	 do-
siahnutím	18	rokov	veku	alebo 

3. ste	 maloletým	 dieťaťom,	 ktorého	 zákonným	
zástupcom	 alebo	 poručnı́kom	 je	 štátny	 občan	 Slo-
venskej	 republiky	 alebo	 právnická	 osoba	 určená	
súdom	 Slovenskej	 republiky,	 a	 máte	 nepretržitý	
pobyt	na	území	SR	najmenej	dva	roky	pred	poda-
nı́m	žiadosti	o	udelenie	štátneho	občianstva	SR;	dl>ž-
ka	pobytu	sa	nevzťahuje	na	maloleté	deti	do	dvoch	
rokov,	alebo 

4. ste	azylantom	aspoň	štyri	roky	pred	podanı́m	
žiadosti	o	udelenie	štátneho	občianstva	SR,	alebo 

5. máte	na	územı́	Slovenskej	republiky	nepretrži-
tý	pobyt	 najmenej	desať	 rokov	 a	 v	 čase	 podania	
žiadosti	 o	 udelenie	 štátneho	občianstva	 SR	 vám	už	
bolo	udelené	povolenie	na	trvalý	pobyt	alebo 

6. ste	bez	štátnej	príslušnosti	a	máte	na	území	
Slovenskej	 republiky	 nepretržitý	 pobyt	 najme-
nej	tri	roky	pred	podanı́m	žiadosti	o	udelenie	štát-
neho	občianstva	SR.	 

4.	doklad	o	osobnom	stave	(napr.	sobášny	list,	právo-
platný	 rozsudok	 alebo	 potvrdenie	 o	 rozvode	 manžel-
stva,	úmrtný	list	manžela), 
5.	doklad	o	pobyte	na	území	Slovenskej	republiky 

6.	doklad	o	bezúhonnosti	nie	starší	ako	šesť	mesia-
cov,	 
7.	tieto	ďalšie	doklady,	ktoré	sa	Vás	týkajú: 

1.	potvrdenie	daňového	úradu,	colného	úradu	a	ob-
ce	o	zaplatenı́	danı́	a	poplatkov, 
2.	výpis	z	obchodného	registra	alebo	výpis	zo	živ-
nostenského	registra, 
3.	potvrdenie	zamestnávateľa	o	pracovnom	pomere	
a	kópiu	pracovnej	zmluvy, 
4.	potvrdenie	zdravotnej	poisťovne	o	zaplatenı́	po-
istného	na	verejné	zdravotné	poistenie	a	dl>žke	trva-
nia	poistného	vzťahu, 
5.	potvrdenie	zamestnávateľa	o	zaplatenı́	dane	z	
prı́jmov	a	o	zaplatenı́	poistného	na	verejné	zdravot-
né	poistenie,	sociálne	poistenie	a	starobné	dôchod-
kové	sporenie, 
6.	potvrdenie	o	štúdiu, 
7.	potvrdenie	o	poberanı́	dôchodku, 
8.	potvrdenie	o	evidencii	uchádzača	o	zamestnanie, 
9.	potvrdenie	o	zdroji	prı́jmov	postačujúcich	na	6i-
nancovanie	pobytu	žiadateľa	a	jemu	blı́zkych	osôb	
na	územı́	Slovenskej	republiky,	ak	je	dobrovoľne	
nezamestnaný.	 
 

Dotazník	žiadateľa 
Ak	máte	viac	ako	14	rokov,	pri	podanı́	žiadosti	o	udele-
nie	 štátneho	 občianstva	 SR	 musı́te	 vyplniť	 dotazník	
žiadateľa	o	udelenie	štátneho	občianstva	SR. 
 

Ovládanie	slovenského	jazyka 
Pri	vypl>ňanı́	dotaznı́ka	obvodný	úrad	v	sı́dle	kraja	ove-
ruje	ovládanie	slovenského	jazyka	 

• pohovorom,	prostrednı́ctvom	otázok	o	rodine,	vše-
obecného	charakteru,	najmä	z	histórie,	geogra6ie	a	spo-
ločensko-politického	vývoja	Slovenskej	republiky, 

• hlasným	prečítaním	náhodne	vybraného	článku	
z	tlače	v	slovenskom	jazyku, 

• napísaním	obsahu	prečı́taného	článku. 
 

Zároveň	musíte	splniť	tieto	podmienky: 
 

• ste	bezúhonný, 
• nebol	vám	súdom	uložený	trest	vyhostenia, 
• nie	je	proti	vám	vedené	trestné	stı́hanie, 
• nie	 je	proti	vám	vedené	vydávacie	konanie	ani	ko-

nanie	o	vykonanı́	európskeho	zatýkacieho	rozkazu, 
• nie	 je	 proti	 vám	 vedené	 konanie	 o	 administratı́v-

nom	vyhostenı́, 
• nie	je	proti	vám	vedené	konanie	o	odňatie	azylu, 
• preukážete	 ovládanie	 slovenského	 jazyka	 slovom	

aj	 pı́smom	 a	 všeobecných	 znalostı́	 o	 Slovenskej	
republike;	to	neplatı́	pre	žiadateľa,	ktorý	pre	žiada-
teľa,	 ktorý	 v	 čase	 podania	 žiadosti	 nedovŕšil	 14	
rokov, 

• plnı́te	si	povinnosti	vyplývajúce	z	ustanovenı́	práv-
nych	predpisov. 

 

Žiadosť	o udelenie	štátneho	občianstva 
S� tátne	občianstvo	SR	udeľuje	Ministerstvo	vnútra	Slo-
venskej	 republiky	 na	 základe	 písomnej	 žiadosti	 o	
udelenie	 štátneho	 občianstva	 SR.	 Žiadosť	 môžete	
podať	 osobne	 na	 príslušnom	 okresnom	 úrade	 v	
sídle	 kraja	 (podľa	 miesta	 vášho	 pobytu	 -	 okresný	
úrad	Bratislava,	Trnava,		Nitra,	Banská	Bystrica,	Z� ilina,	
Trenčı́n,	Prešov,	Košice). 
 

Z� iadosť	o	udelenie	štátneho	občianstva	SR	musí	obsa-
hovať: 
• meno,	priezvisko,	rodné	priezvisko,	rodné	čı́slo,	ak	

ho	má	pridelené,	dátum	a	miesto	narodenia	žiada-
teľa, 

• adresu	 trvalého	 pobytu	 žiadateľa,	 ak	 tento	 zákon	
neustanovuje	inak, 

• dôvody	 žiadosti	 o	 udelenie	 štátneho	 občianstva	
Slovenskej	republiky	a 

• dátum	a	podpis	žiadateľa. 
 

K	 žiadosti	 o	 udelenie	 štátneho	 občianstva	 SR	musı́te	
predložiť	ešte	ďalšie	dokumenty: 
1.	stručný	životopis, 
2.	doklad	totožnosti, 
3.	rodný	list, 


