
Dôvodová správa 

A. Všeobecná časť 

Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 
Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a 
dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení 
neskorších predpisov sa predkladá v súvislosti s programovým vyhlásením vlády Slovenskej republiky, 
v ktorom sa uvádza, že v oblasti nadobudnutia štátneho občianstva vláda stanoví prísne pravidlá 
a kontrolu jeho udeľovania, ako aj v súvislosti s plánom legislatívnych úloh vlády Slovenskej republiky 
na rok 2011, podľa ktorého potrebu zmien a doplnení zákona si vyžadujú skúsenosti a poznatky z 
aplikačnej praxe a nutnosť riešenia existujúcich problémov pri vykonávaní zákona na úrovni 
Ministerstva vnútra Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo vnútra“) a obvodných úradov v sídle 
kraja.  

Predkladaná novela zákona reaguje na viaceré skutočnosti vychádzajúce z aplikačnej 
praxe, upravuje a dopĺňa niektoré ustanovenia zákona, ktoré absentovali alebo vyvolávali nejednotný 
výklad tak z pohľadu ministerstva vnútra, ako aj obvodných úradov v sídle kraja. 

Novelou sa dopĺňa úprava nadobudnutia štátneho občianstva Slovenskej republiky na základe 
určenia otcovstva k dieťaťu narodenému mimo manželstva a znižuje sa vek na vykonanie previerky 
ovládania slovenského jazyka žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky zo 14 na 
10 rokov.  

Z dôvodu príbuznosti českého jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti 
z hľadiska štátneho jazyka, ako aj vzhľadom na platnú právnu úpravu v Českej republike, ktorá 
nevyžaduje od občanov Slovenskej republiky preukázanie znalosti českého jazyka, sa u žiadateľov, 
ktorí sú alebo boli štátnymi občanmi Českej republiky, uplatňuje rovnaká výnimka. Do zákona sa 
dopĺňa nová podmienka na udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, že žiadateľ nesmie 
predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej republiky. Umožňuje sa 
nadobudnúť štátne občianstvo bývalým občanom Slovenskej republiky, ktorí ho stratili na vlastnú 
žiadosť alebo podľa medzinárodnej zmluvy.  

Z hľadiska odstránenia pochybností o identifikácii osoby žiadateľa sa navrhuje predkladať 
k žiadosti iba platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu fotografiu žiadateľa. K dôvodom pre 
nevzniknutie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa dopĺňajú dôvody, ak v predložených 
dokladoch k žiadosti a v dotazníku žiadateľa boli uvedené nepravdivé alebo neúplné skutočnosti, 
alebo nejaké skutočnosti boli zamlčané, alebo ak sa vydanie listiny o udelení štátneho občianstva 
Slovenskej republiky dosiahlo akýmkoľvek porušením zákona, teda tohto zákona alebo iného zákona.  

V záujme ochrany maloletého dieťaťa a zabezpečenia účinnej realizácie rodičovských práv 
voči tomuto dieťaťu zo strany rodiča, ktorý je a naďalej zostane štátnym občanom Slovenskej 
republiky, sa navrhuje vylúčiť prepustenie takéhoto dieťaťa zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.  

Dopĺňajú sa ďalšie dôvody na zamietnutie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom 
občianstve Slovenskej republiky, ak štátne občianstvo Slovenskej republiky nemožno zistiť na základe 
neúplných dokladov, alebo ak nemožno jednoznačne identifikovať osobu žiadateľa. Ustanovuje sa 
účel potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktoré slúži na preukazovanie štátneho 
občianstva Slovenskej republiky v súvislosti s konkrétnou udalosťou, ktorá nastala v minulosti (napr. 
úmrtie). Preto potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky nemožno vydať a použiť za 
účelom podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu. Navrhuje sa 



upraviť spôsob zastupovania žiadateľa podľa tohto zákona. Zástupcom môže byť len fyzická osoba na 
základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom žiadateľa. Uvádzajú sa prípady, 
kedy je zastúpenie vylúčené, a to pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej 
republiky, pri podaní žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, pri prevzatí 
listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky a pri prevzatí listiny o prepustení zo 
štátneho zväzku Slovenskej republiky. Ukladá sa povinnosť súdu a obci, ktorá vedie matriku, oznámiť 
bezodkladne ministerstvu vnútra osvojenie dieťaťa alebo určenie otcovstva k dieťaťu. 

Predložený návrh zákona nebude mať dopad na verejné financie, rozpočty obcí a vyšších 
územných celkov a nemá negatívny vplyv na životné prostredie, na zamestnanosť, podnikateľské 
prostredie a informatizáciu spoločnosti. 

Predložený návrh zákona je v súlade s Ústavou Slovenskej republiky a s medzinárodnými zmluvami, 
ktorými je Slovenská republika viazaná. 

B. Osobitná časť 

K čl. I 

K bodu 1 : Do zákona sa dopĺňa úprava nadobudnutia štátneho občianstva Slovenskej republiky na 
základe určenia otcovstva k dieťaťu narodenému mimo manželstva. Vzhľadom na to, že sa rodí stále 
väčší počet detí mimo manželstva, je potrebné upraviť jednoznačne v zákone aj túto skutočnosť 
v súvislosti s nadobudnutím štátneho občianstva takéhoto dieťaťa. Dieťa nadobudne štátne 
občianstvo Slovenskej republiky dňom súhlasného vyhlásenia rodičov o určení otcovstva alebo dňom 
právoplatnosti rozsudku súdu o určení otcovstva. 

K bodu 2 : Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu so zmenami a doplnkami uvedenými v bode 3 
a 4. Vzhľadom na predpoklad dostatočnej psychickej vyspelosti detí, ich vedomostí, zručností 
a ovládania štátneho jazyka slovom a písmom sa znižuje vek na vykonanie previerky ovládania 
slovenského jazyka žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky zo 14 na 10 rokov. 
Z dôvodu príbuznosti českého jazyka, ktorý spĺňa požiadavku základnej zrozumiteľnosti z hľadiska 
štátneho jazyka, ako aj vzhľadom na platnú právnu úpravu v Českej republike, ktorá nevyžaduje od 
občanov Slovenskej republiky preukázanie znalosti českého jazyka, sa u žiadateľov, ktorí sú alebo boli 
štátnymi občanmi Českej republiky, uplatňuje rovnaká výnimka. 

K bodu 3 : Do zákona sa dopĺňa nová podmienka na udelenie štátneho občianstva Slovenskej 
republiky, že žiadateľ nesmie predstavovať hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej 
republiky. 

K bodu 4 : Ide o legislatívnotechnickú úpravu súvisiacu s doplnkami uvedenými v bode 5. 

K bodu 5 : V odseku 7 sa umožňuje nadobudnúť štátne občianstvo bývalým občanom Slovenskej 
republiky, ktorí ho stratili na vlastnú žiadosť (doterajšia úprava podľa § 7 ods. 2 písm. i) zákona) bez 
podmienky pobytu na území Slovenskej republiky vzhľadom na to, že nie je dôvod takúto podmienku 
uplatňovať u bývalých občanov. 

V odseku 8 sa umožňuje nadobudnúť štátne občianstvo bývalým občanom Slovenskej republiky, ktorí 
ho stratili podľa medzinárodnej zmluvy, alebo ktorí stratili podľa medzinárodnej zmluvy štátne 
občianstvo Českej republiky, boli bývalými československými štátnymi občanmi a mali pobyt na 
území Slovenskej republiky, teda ide o osoby slovenského pôvodu narodené na území Českej 
republiky alebo na území tretej krajiny. 



V odseku 9 sa modifikuje doterajšia úprava podľa § 7 ods. 2 písm. j) zákona tak, že sa umožňuje 
nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky udelením osobe, ktorá nebola štátnym 
občanom Slovenskej republiky, a aspoň jeden z jej rodičov bol československým štátnym občanom 
a mal pobyt na území Slovenskej republiky, teda ide o žiadateľa slovenského pôvodu. 

V odseku 10 sa definuje splnenie podmienky pobytu podľa odsekov 1 až 3 tak, že sa vyžaduje fyzická 
prítomnosť žiadateľa o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky na území Slovenskej 
republiky po celú dobu tohto pobytu. 

K bodu 6 : Vzhľadom na osobitný charakter žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej 
republiky na základe výnimky, o ktorej v prvom stupni rozhoduje minister vnútra SR, nie je 
opodstatnené, aby ten istý správny orgán preskúmaval svoje vlastné rozhodnutie. 

K bodu 7 : V súvislosti s komplexným posúdením všetkých skutočností týkajúcich sa žiadateľa o 
udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky je potrebné mať k dispozícii čo najviac informácií 
poskytnutých žiadateľom. Z hľadiska odstránenia pochybností o identifikácii osoby žiadateľa je 
potrebné predkladať k žiadosti iba platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu fotografiu žiadateľa. 
Skutočnosti spôsobujúce neplatnosť dokladu totožnosti sú uvedené v § 10 zákona č. 224/2006 Z. z. o 
občianskych preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 22 zákona č. 647/2007 Z. z. o 
cestovných dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklad totožnosti je podľa 
uvedených ustanovení zákonov neplatný aj vtedy, keď podľa podoby tváre v doklade totožnosti 
nemožno identifikovať jeho držiteľa, teda doklad totožnosti sa môže stať neplatným aj pred 
uplynutím doby jeho platnosti. 

K bodu 8 : Nakoľko azylant požíva ochranu podľa Dohovoru OSN o právnom postavení utečencov, nie 
je možné od neho vyžadovať, aby sa obracal na orgány štátu, ktorý ho prenasledoval. Obdobný 
postup je opodstatnený aj pri azylantovi, ktorému bol udelený azyl z humanitných dôvodov.  

K bodu 9 : K dokladom, ktoré žiadateľ predkladá k žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej 
republiky, sa dopĺňajú kópie daňových priznaní podaných v uplynulých troch rokoch pred podaním 
žiadosti o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky. 

K bodu 10 : Ak žiadateľ podáva samostatnú žiadosť o udelenie štátneho občianstva Slovenskej 
republiky, ukladá sa mu povinnosť vlastnoručne vyplniť dotazník. Dotazník sa zverejňuje v prílohe 
k zákonu. 

K bodu 11 : Dopĺňajú sa ďalšie kritériá na overovanie ovládania slovenského jazyka v záujme 
objektívneho posúdenia tejto podmienky vo vzťahu ku konkrétnemu žiadateľovi. 

K bodu 12 : V § 8 ods. 9 sa ukladá obvodnému úradu v sídle kraja vyžiadanie stanoviska aj od obce 
pobytu žiadateľa. 

K bodu 13 : V záujme zabezpečenia plynulého priebehu konania o udelenie štátneho občianstva 
Slovenskej republiky sa umožňuje určiť lehotu na predloženie dokladov k žiadosti, žiadateľ sa 
upovedomí o následkoch ich nepredloženia a konanie možno prerušiť. Nepredloženie dokladov 
v určenej lehote má za následok zastavenie konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej 
republiky. 

K bodu 14 : Keďže nepredloženie dokladov na výzvu správneho orgánu má za následok rozhodnutie o 
zastavení konania o udelenie štátneho občianstva Slovenskej republiky, ktoré je procesným 
rozhodnutím, nie je dôvod na jeho preskúmavanie ministrom vnútra SR. 



K bodu 15 : K dôvodom pre nevzniknutie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa dopĺňajú 
dôvody, ak v predložených dokladoch k žiadosti a v dotazníku žiadateľa boli uvedené nepravdivé 
alebo neúplné skutočnosti, alebo nejaké skutočnosti boli zamlčané. 

K bodu 16 : K dôvodom pre nevzniknutie štátneho občianstva Slovenskej republiky sa dopĺňa aj 
skutočnosť, ak sa vydanie listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky dosiahlo 
akýmkoľvek porušením zákona, teda tohto zákona alebo iného zákona. Týmto ustanovením sa 
zabraňuje v záujme štátu nadobudnutie štátneho občianstva Slovenskej republiky osobami, ktoré 
porušili v súvislosti s konaním o jeho udelenie zákon, alebo ak bol zákon v súvislosti s týmto konaním 
porušený zo strany konajúceho správneho orgánu. 

K bodu 17 : V záujme ochrany maloletého dieťaťa a zabezpečenia účinnej realizácie rodičovských práv 
voči tomuto dieťaťu zo strany rodiča, ktorý je a naďalej zostane štátnym občanom Slovenskej 
republiky, sa vylučuje prepustenie takéhoto dieťaťa zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. 

K bodu 18 : Z hľadiska odstránenia pochybností o identifikácii osoby žiadateľa je potrebné predkladať 
k žiadosti iba platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu fotografiu žiadateľa. Skutočnosti 
spôsobujúce neplatnosť dokladu totožnosti sú uvedené v § 10 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych 
preukazoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 22 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných 
dokladoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklad totožnosti je podľa uvedených 
ustanovení zákonov neplatný aj vtedy, keď podľa podoby tváre v doklade totožnosti nemožno 
identifikovať jeho držiteľa, teda doklad totožnosti sa môže stať neplatným aj pred uplynutím doby 
jeho platnosti. 

K bodu 19 : Špecifikujú sa orgány, od ktorých má žiadateľ o prepustenie zo štátneho zväzku 
Slovenskej republiky povinnosť predložiť potvrdenie, že nemá nedoplatky na daniach a verejných 
dávkach v Slovenskej republike. 

K bodu 20 : Narodením sa nenadobúda štátne občianstvo na základe prejavu vôle, ale priamo ex lege 
na základe právnej udalosti, ktorým je narodenie dieťaťa, a teda nemôže dôjsť k strate štátneho 
občianstva Slovenskej republiky na základe nadobudnutia cudzieho občianstva narodením, preto je 
takáto výnimka nadbytočná. Namiesto nej sa navrhuje výnimka zo straty štátneho občianstva 
Slovenskej republiky pri nadobudnutí štátneho občianstva Českej republiky vzhľadom na dlhoročné 
historické, kultúrne a hlavne rodinné väzby medzi príslušníkmi oboch národov a štátov.  

K bodu 21 : Ustanovuje sa preukazovanie štátneho občianstva Slovenskej republiky len platným 
potvrdením o štátnom občianstve Slovenskej republiky. 

K bodu 22 : Ustanovuje sa vydávanie vzoru žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve 
Slovenskej republiky ministerstvom vnútra. 

K bodu 23 : Umožňuje sa upravovať náležitosti žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve 
Slovenskej republiky ministerstvu vnútra podľa potrieb vychádzajúcich z aplikačnej praxe. 

K bodu 24 : Z hľadiska odstránenia pochybností o identifikácii osoby žiadateľa je potrebné predkladať 
k žiadosti platný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu fotografiu žiadateľa. Skutočnosti spôsobujúce 
neplatnosť dokladu totožnosti sú uvedené v § 10 zákona č. 224/2006 Z. z. o občianskych preukazoch 
a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v § 22 zákona č. 647/2007 Z. z. o cestovných dokladoch a 
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklad totožnosti je podľa uvedených ustanovení zákonov 
neplatný aj vtedy, keď podľa podoby tváre v doklade totožnosti nemožno identifikovať jeho držiteľa, 
teda doklad totožnosti sa môže stať neplatným aj pred uplynutím doby jeho platnosti. 



Vo výnimočnom prípade, ktorý je povinný žiadateľ podrobne písomne odôvodniť, možno predložiť 
k žiadosti neplatný doklad totožnosti obsahujúci aktuálnu fotografiu žiadateľa, alebo iný platný 
doklad obsahujúci aktuálnu fotografiu žiadateľa, alebo potvrdenie príslušného orgánu o strate alebo 
odcudzení dokladu totožnosti nie staršie ako 30 dní, pravosť ktorého overí obvodný úrad v sídle kraja, 
diplomatická misia alebo konzulárny úrad Slovenskej republiky, ktorý prijíma žiadosť o vydanie 
osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky dožiadaním na orgán, ktorý potvrdenie 
o strate alebo odcudzení dokladu totožnosti vydal. Ak žiadateľ nepredloží žiadny z uvedených 
dokladov, obvodný úrad v sídle kraja žiadosť o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej 
republiky zamietne. 

K bodu 25 : Dopĺňajú sa ďalšie dôvody na zamietnutie žiadosti o vydanie osvedčenia o štátnom 
občianstve Slovenskej republiky, ak štátne občianstvo Slovenskej republiky nemožno zistiť na základe 
neúplných dokladov, alebo ak nemožno jednoznačne identifikovať osobu žiadateľa. Ďalej sa dopĺňa 
povinnosť obvodného úradu oznámiť príslušným orgánom štátu skutočnosť, že zamietol vydanie 
osvedčenia o štátnom občianstve. Táto informácia je nevyhnutná z dôvodu, že v § 9 ods. 14 uvedené 
štátne orgány vydávajú na základe osvedčenia osobné doklady alebo vykonávajú voči štátnemu 
občanovi iné úkony podľa osobitných zákonov. 

K bodu 26 : Ustanovenie je potrebné vypustiť vzhľadom na jeho nadbytočnosť, nakoľko žiadateľ má 
právo požiadať o vydanie osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky kedykoľvek 
a v ľubovoľnom počte originálov. 

K bodu 27 : Ide o legislatívnotechnickú úpravu textu a doplnenie skutočnosti o zasielaní oznámenia 
o neplatnosti osvedčenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky obvodnému úradu v sídle kraja, 
ktorý ho vydal. 

K bodu 28 : Ustanovuje sa účel potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky, ktoré slúži na 
preukazovanie štátneho občianstva Slovenskej republiky v súvislosti s konkrétnou udalosťou, ktorá 
nastala v minulosti (napr. úmrtie). Preto potvrdenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky 
nemožno vydať a použiť za účelom podania žiadosti o vydanie občianskeho preukazu alebo 
cestovného dokladu. Na tento účel sa vydáva osvedčenie o štátnom občianstve Slovenskej republiky. 
Na vydanie potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej republiky sa primerane použijú ustanovenia 
odsekov 3 až 6 a 8 až 11 o osvedčení o štátnom občianstve Slovenskej republiky (náležitosti žiadosti, 
súhlas s vydaním osvedčenia, náležitosti osvedčenia a lehota na jeho vydanie, platnosť osvedčenia, 
zamietnutie žiadosti, evidencia osvedčení, opakované vydanie osvedčenia, neplatnosť osvedčenia, 
oznamovacia povinnosť), pričom sa v ňom vždy uvedie aj dĺžka jeho platnosti, právny dôvod jeho 
vydania a skutočnosť, že ho nemožno použiť za účelom podania žiadosti o vydanie občianskeho 
preukazu alebo cestovného dokladu. 

K bodu 29 : V novom odseku 3 sa upravuje spôsob zastupovania žiadateľa podľa tohto zákona. 
Zástupcom môže byť len fyzická osoba na základe písomného plnomocenstva s úradne osvedčeným 
podpisom žiadateľa príslušným orgánom Slovenskej republiky alebo cudzieho štátu. Uvádzajú sa 
prípady, kedy je zastúpenie vylúčené, a to pri podaní žiadosti o udelenie štátneho občianstva 
Slovenskej republiky, pri podaní žiadosti o prepustenie zo štátneho zväzku Slovenskej republiky, pri 
prevzatí listiny o udelení štátneho občianstva Slovenskej republiky a pri prevzatí listiny o prepustení 
zo štátneho zväzku Slovenskej republiky. Orgán prijímajúci žiadosť a orgán rozhodujúci o žiadosti 
môžu rozhodnúť vzhľadom na povahu veci, že zastúpenie nie je účelné a je potrebná osobná účasť 
žiadateľa na konaní (napr., ak je potrebné poskytnúť podrobné informácie k čestným vyhláseniam, 
o ktorých zástupca nemá vedomosť a je potrebné, aby ich poskytol priamo žiadateľ).  



V novom odseku 4 sa upravuje, že v odôvodnení rozhodnutia o zamietnutí žiadosti o udelenie 
štátneho občianstva Slovenskej republiky z dôvodu, že žiadateľ nespĺňa podmienku ustanovenú v § 7 
ods. 1 písm. j) – teda predstavuje hrozbu pre verejný poriadok alebo bezpečnosť Slovenskej 
republiky, sa uvedie iba skutočnosť, že ide o bezpečnostný záujem Slovenskej republiky. 

K bodu 30 : Dopĺňa sa určenie miestnej príslušnosti maloletého dieťaťa. 

K bodu 31 : Ukladá sa povinnosť súdu a obci, ktorá vedie matriku, oznámiť bezodkladne ministerstvu 
vnútra osvojenie dieťaťa alebo určenie otcovstva k dieťaťu podľa § 6 a 6a zákona za účelom 
zaznamenania týchto skutočností v evidencii a možnosti vydania príslušných dokladov týmto osobám. 

K bodu 32 : Spresňuje sa a dopĺňa sa doterajšie ustanovenie § 19 zákona o vedení evidencie podľa 
tohto zákona, zapisovaní údajov do evidencie, o spracúvaní osobných údajov v evidencii a o vydávaní 
výpisov z evidencie. Ukladá sa povinnosť ministerstvu vnútra a obvodnému úradu v sídle kraja zapísať 
do príslušnej evidencie vedenej podľa tohto zákona žiadosť podľa § 8, 9 a 9a zákona spolu so 
zoznamom predložených dokladov k žiadosti najneskôr do troch pracovných dní od podania žiadosti 
alebo od doručenia žiadosti ministerstvu vnútra alebo obvodnému úradu v sídle kraja. 

K bodu 33 : K zákonu sa pripája príloha, ktorá obsahuje dotazník žiadateľa o udelenie štátneho 
občianstva Slovenskej republiky podľa § 8 ods. 4 zákona. 

K čl. II 

K bodu 1 : V súvislosti s úpravou možnosti nadobudnutia štátneho občianstva Slovenskej republiky 
krajanmi a osobami so slovenským pôvodom, ktorých aspoň jeden z rodičov bol československým 
štátnym občanom a mal pobyt na území Slovenskej republiky, sa upravuje aj znenie ustanovenia 
o správnom poplatku. 

K bodu 2 a 5 : V súvislosti s udelením štátneho občianstva Slovenskej republiky sa navrhuje oslobodiť 
od platenia správneho poplatku okrem cudzincov, ktorým sa udelil azyl a presídlencov z Ukrajiny z 
oblasti Černobyľu, aj cudzincov nad 65 rokov veku, invalidných dôchodcov a osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím podobne, ako je to aj pri konaní o prepustení zo štátneho zväzku Slovenskej 
republiky. Tieto osoby disponujú obmedzenými zdrojmi príjmov, preto je odôvodnené ich oslobodiť 
od správneho poplatku. V súčasnosti tieto osoby (v počte max. 5 až 10 ročne) berú späť žiadosti 
o udelenie štátneho občianstva SR z dôvodu výšky správneho poplatku (vo výške 663,50 Eura), ktorý 
je pre nich v porovnaní s výškou starobného alebo invalidného dôchodku neprimerane vysoký a nie 
sú schopní ho uhradiť. Ide však o osoby žijúce na území SR niekoľko desaťročí, ktoré pre svoj 
pokročilý vek a postihnutie sú odkázané na starostlivosť v sociálnych zariadeniach, ktoré sú pre nich 
ako cudzincov mnohokrát nedostupné. 

Zároveň sa dopĺňa rovnaké oslobodenie aj do položky upravujúcej konzulárne poplatky, kde doteraz 
absentovalo. 

K bodu 3 a 4 : Konkretizuje sa, že správny poplatok sa vyrubuje za každý vydaný originál osvedčenia 
o štátnom občianstve Slovenskej republiky alebo potvrdenia o štátnom občianstve Slovenskej 
republiky vydaný v samostatnom konaní. 

K čl. III 

Vzhľadom na viaceré novely zákona a zabezpečenie jeho prehľadnosti sa predseda Národnej rady 
Slovenskej republiky splnomocňuje na vyhlásenie úplného znenia zákona. 



K čl. IV 

Ustanovuje sa účinnosť zákona od 1. mája 2012. 

ZDROJ: portál právnych predpisov 

 

 


