
Podmienky pre vydanie osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí pre žiadateľa 

mladšieho ako 14 (vrátane) po uplynutí platnosti osvedčenia Slováka žijúceho 

v zahraničí 

 

Žiadosť podáva žiadateľ (držiteľ)  na úradnom tlačive, ktoré je dostupné TU, alebo ktoré si 

zákonný zástupca žiadateľa alebo žiadateľ osobne vyzdvihne na ÚSŽZ alebo na 

Veľvyslanectve SR. Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva zákonný zástupca žiadateľa na 

ÚSŽZ, Palisády 29/A, 811 6  Bratislava počas úradných hodín, alebo na Veľvyslanectve SR v 

štáte pobytu žiadateľa (§ 7 ods. 6 zákona). 

 

K žiadosti treba priložiť: 

1. Dve aktuálne farebné fotografie žiadateľa (držiteľa) s rozmermi 3,5 x 4,5 cm;  

(fotografie vyhotovené vo fotoautomatoch ÚSŽZ neprijíma). 

 

2. Fotokópiu časti platného cestovného dokladu alebo platného dokladu totožnosti 

žiadateľa/držiteľa s osobnými údajmi, fotografiou, číslom, sériou dokladu a 

s uvedením jeho platnosti s cieľom overiť správnosť osobných údajov žiadateľa 

uvedených v žiadosti. 

 

3. Písomný súhlas druhého rodiča žiadateľa (zákonného zástupcu žiadateľa) 

mladšieho ako 14 rokov s vydaním osvedčenia žiadateľovi, na ktorom musí byť 

podpis druhého rodiča (zákonného zástupcu) úradne overený. Je potrebné doložiť aj 

fotokópiu dokladu totožnosti druhého rodiča (zákonného zástupcu) žiadateľa, ktorý 

bol predložený na overenie jeho totožnosti pri úradnom overení podpisu. Súčasťou 

písomného súhlasu druhého rodiča (zákonného zástupcu) žiadateľa bude aj 

vyhlásenie, že žiadateľ nebol zverený do výchovy inej osobe. Úradné overenie 

podpisu nie je potrebné, ak druhý rodič podpíše súhlas na tlačive ÚSŽZ priamo na 

ÚSŽZ pri podávaní žiadosti žiadateľom pred zamestnancom ÚSŽZ. 

 

4. Správny poplatok vo výške 10,- EUR. Pri podaní žiadosti na ÚSŽZ sa správny 

poplatok hradí vo forme kolkov. ÚSŽZ kolky nepredáva. Kolky je možné zakúpiť na 

pobočkách Slovenskej pošty, a. s., najbližšie pobočky v okolí ÚSŽZ nájdete TU. 

 

Dokumenty priložené k žiadosti musia byť čitateľné (vrátane pečiatok). Dokumenty vydané 

v inom ako slovenskom jazyku musia byť úradne preložené do slovenského jazyka (vrátane 

pečiatok, podpisov a úradných pečiatok o úradnom preklade dokladu do slovenského 

jazyka. Ak sú dokumenty vydané v českom jazyku, preklad do slovenského jazyka sa 

nevyžaduje. 

Ak sú ku konaniu o žiadosti potrebné ďalšie dokumenty, ÚSŽZ vyzve zákonného zástupcu 

žiadateľa na ich doloženie k žiadosti. ÚSŽZ môže zákonného zástupcu žiadateľa/žiadateľa 

pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej skutočnosti týkajúcej sa jeho 

osoby alebo žiadateľa. 

http://www.uszz.sk/sk/stranka/3231/strankove-dni-a-hodiny-uszz
http://www.uszz.sk/sk/stranka/3229/spravne-poplatky
https://www.uszz.sk/data/2019/Ziadost_o_osvedcenie_Slovaka_zijuceho_v_zahranici_3str.pdf

