
Podmienky na vydanie nového osvedčenia z dôvodu straty, odcudzenia, zničenia alebo 

poškodenia vydaného osvedčenia alebo z dôvodu zmeny údajov uvedených vo vydanom 

osvedčení (napr. zmena mena pri sobáši, po rozvode a pod.) 

 

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

si žiadateľ vyzdvihne na ÚSŽZ alebo na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky alebo konzulárnom 

úrade Slovenskej republiky (ZÚ SR). Žiadosť o vydanie osvedčenia podáva žiadateľ osobne na ÚSŽZ, 

Palisády 29/A, 817 80  Bratislava 15 počas stránkových hodín alebo na ZÚ SR v štáte pobytu žiadateľa                 

(§ 7 ods. 6 zákona). 

Žiadosť za žiadateľa (držiteľa osvedčenia) mladšieho ako 14 rokov podáva zákonný zástupca na 

úradnom tlačive (s prílohou), ktoré je dostupné TU.  

 

K žiadosti treba priložiť:  

1. Dve aktuálne totožné farebné fotografie žiadateľa 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 

s osobnými údajmi, fotografiou, číslom, sériou dokladu a s uvedením jeho platnosti s cieľom overiť 

správnosť osobných údajov žiadateľa uvedených v žiadosti. V prípade žiadateľa mladšieho ako 

14 rokov aj fotokópiu časti takéhoto dokladu zákonného zástupcu žiadateľa podávajúceho žiadosť 

za žiadateľa. Pre overenie zhody musia byť predložené k nahliadnutiu originály dokladov.  

3. Dokumenty preukazujúce dôvod opakovaného vydania osvedčenia žiadateľovi (napr. 

dokument o hlásení straty alebo odcudzenia vydaný príslušným policajným orgánom, dokument 

o zmene údajov o žiadateľovi, dokument o osobnom stave, ako napr. sobášny list a pod.). 

4. Dokument potvrdzujúci bezúhonnosť žiadateľa, ktorým je výpis z registra trestov alebo 

obdobné potvrdenie, ako je výpis z registra trestov Generálnej prokuratúry SR, vydané príslušným 

orgánom štátu, ktorého je žiadateľ občanom, ako aj štátu, v ktorom má žiadateľ pobyt (tretí štát 

mimo Slovenskej republiky a domovského štátu žiadateľa), nie staršie ako 3 mesiace. Výpis 

z registra trestov alebo iný dokument vydaný príslušným orgánom štátu musí dokladovať 

bezúhonnosť na celom území štátu, ktorý tento dokument vydal. 

Dokument potvrdzujúci bezúhonnosť nemusí k žiadosti prikladať žiadateľ mladší ako 14 

rokov. 

5. Žiadateľ starší ako 14 rokov (vrátane) a mladší ako 18 rokov doloží písomný súhlas 

zákonných zástupcov žiadateľa s vydaním osvedčenia žiadateľovi, na ktorom musia byť podpisy 

zákonných zástupcov úradne overené. Je potrebné doložiť aj fotokópie dokladov totožnosti 

zákonných zástupcov žiadateľa, ktoré boli predložené na overenie ich totožnosti pri úradnom 

overení podpisov. Súčasťou písomného súhlasu zákonných zástupcov musí byť aj vyhlásenie, že 

žiadateľ nebol zverený do výchovy inej osobe. Úradné overenie podpisu nie je potrebné, ak zákonní 

zástupcovia žiadateľa podpíšu súhlas na tlačive ÚSŽZ priamo na ÚSŽZ pri podávaní žiadosti pred 

zamestnancom ÚSŽZ. Prílohou k súhlasu bude fotokópia dokladu totožnosti zákonných zástupcov 

žiadateľa. Tlačivo súhlasu je dostupné TU. 

Zákonný zástupca podávajúci žiadosť za žiadateľa mladšieho ako 14 rokov doloží písomný 

súhlas druhého zákonného zástupcu žiadateľa s vydaním osvedčenia žiadateľovi, na ktorom 

musí byť podpis druhého zákonného zástupcu úradne overený. Je potrebné doložiť aj fotokópiu 

dokladu totožnosti druhého zákonného zástupcu žiadateľa, ktorý bol predložený na overenie jeho 

totožnosti pri úradnom overení podpisu. Súčasťou písomného súhlasu druhého zákonného zástupcu 

žiadateľa musí byť aj vyhlásenie, že žiadateľ nebol zverený do výchovy inej osobe. Úradné 

https://www.uszz.sk/data/2020/Ziadost_o_vydanie_osvedcenia_pre_ziadatela_starsieho_ako_14_rokov_vratane.pdf
https://www.uszz.sk/data/2020/Ziadost_o_vydanie_osvedcenia_s_prilohou_pre_ziadatela_mladsieho_ako_14_rokov.pdf
https://www.uszz.sk/data/2020/Suhlas_zakonnych_zastupcov_pre_ziadatela_od_14_rokov_vratane_do_18_rokov.pdf


overenie podpisu nie je potrebné, ak druhý zákonný zástupca žiadateľa podpíše súhlas na tlačive 

ÚSŽZ priamo na ÚSŽZ pri podávaní žiadosti pred zamestnancom ÚSŽZ. Prílohou k súhlasu bude 

fotokópia dokladu totožnosti zákonného zástupcu žiadateľa. Tlačivo súhlasu je dostupné TU. 

6. Správny poplatok vo výške 20,- EUR za vydanie osvedčenia ako náhrady za stratené, zničené 

alebo poškodené osvedčenie. 

Správny poplatok vo výške 10,- EUR za vydanie nového osvedčenia v prípade zápisu zmien 

a doplnkov.  

Pri podaní žiadosti na ÚSŽZ sa správny poplatok uhrádza vo forme eKolku. ÚSŽZ eKolky 

nepredáva, je ich možné zakúpiť na pobočkách Slovenskej pošty, a.s.  

7. V prípade zmeny údajov uvedených v osvedčení alebo jeho poškodenia je potrebné doložiť aj 

originál vydaného osvedčenia. 

Poznámky:  

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

 Dokumenty vydávané súdmi a úradmi, ktoré sú platné v domovskej krajine žiadateľa ako verejné 

listiny majú dôkaznú moc verejných listín v Slovenskej republike, ak sú opatrené predpísanými 

overeniami, t. j. ak sú opatrené osvedčovacou doložkou „APOSTILLE“ (v prípade krajín 

Haagskeho dohovoru) alebo podliehajú legalizácii/superlegalizácii (v prípade ostatných krajín), 

pričom osvedčovacie doložky nesmú byť staršie ako 6 mesiacov.  

 Osvedčenie formou „APOSTILLE“ alebo legalizácia/superlegalizácia sa nevyžaduje u tých 

verejných listín, ktoré sú vydané orgánom členského štátu Európskej únie, a ktorých výpočet je 

uvedený v nariadení Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/1191 zo 6. júla 2016 o podporovaní 

voľného pohybu občanov prostredníctvom zjednodušenia požiadaviek na predkladanie určitých 

verejných listín v Európskej únii a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1024/2012.  

 Dokumenty vydané domovský štátom žiadateľa musia byť úradne preložené do slovenského jazyka 

(vrátane pečiatok, podpisov a úradných pečiatok o úradnom preklade dokumentu do slovenského 

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

 ÚSŽZ akceptuje len taký úradný preklad, ktorý je vyhotovený súdnym prekladateľom domovského 

štátu žiadateľa, ktorý je zapísaný v príslušnom registri domovského štátu, alebo ktorý je vyhotovený 

súdnym prekladateľom registrovaným Ministerstvom spravodlivosti SR. Oprávnenosť súdneho 

prekladateľa domovského štátu osvedčí žiadateľovi príslušný orgán domovského štátu formou 

„APOSTILLE“ (pre krajiny Haagskeho dohovoru) alebo legalizácie/superlegalizácie (pre ostatné 

krajiny), pričom osvedčovacie doložky nesmú byť staršie ako 6 mesiacov. Uvedené overenia sa 

nevyžadujú, ak oprávnenosť súdneho prekladateľa domovského štátu potvrdí pre ÚSŽZ príslušný 

ZÚ SR na sprievodnom liste, ktorým postúpi žiadosť žiadateľa na ÚSŽZ.  

 V prípade, že ÚSŽZ potrebuje počas konania od žiadateľa ďalšie dokumenty, vyzve ho na 

doplnenie. ÚSŽZ môže žiadateľa pozvať na rozhovor, najmä za účelom vysvetlenia niektorej 

skutočnosti  týkajúcej sa osoby žiadateľa.  

 ÚSŽZ odporúča žiadateľovi sledovať webovú stránku www.uszz.sk, na ktorej zverejňuje vydané 

osvedčenia („Osvedčenie“ „Informácie o vydaných osvedčeniach Slováka žijúceho 

v zahraničí“).  

 Informácie sú zverejnené podľa čísla, ktoré bolo žiadateľovi pridelené pri osobnom podaní žiadosti 

na ÚSŽZ. Pri podaní žiadosti na ZÚ SR je číslo pridelené žiadateľovi na ZÚ SR uvedené v zátvorke 

ako druhé v poradí za číslom, ktoré žiadateľovi pridelí ÚSŽZ. 

 ÚSŽZ komunikuje so žiadateľom písomne, a to poštou alebo e-mailom (e-mailová adresa ÚSŽZ 

osvedcenia@uszz.gov.sk a e-mailová adresa, ktorú uvedie žiadateľ alebo zákonný zástupca 

https://www.uszz.sk/data/2020/Suhlas_zakonneho_zastupcu_pre_ziadatela_mladsieho_ako_14_rokov.pdf
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žiadateľa v žiadosti, z ktorej musí vyplývať priezvisko žiadateľa alebo zákonného zástupcu 

žiadateľa).  

 Telefonické informácie ku konaniu o vydaní osvedčenia ÚSŽZ neposkytuje.  

 Bližšie informácie o postupe ÚSŽZ nájde žiadateľ v Smernici ÚSŽZ, ktorou sa upravuje postup 

v konaní o vydaní osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí (dostupná TU). 

 

https://www.uszz.sk/data/2020/Smernica_USZZ_postup_v_konani_o_vydani_osvedcenia_c_6_2020.pdf

