Žiadosť číslo:
doručená dňa:

FOTO
KOLOK
3,5 x 4,5 cm

/K^e K szE/ K^sE/^LKs< /:j,K V ,RE/1
(VYP>E/e LATINKOU, /dd@E͕ PRAVDIVO, V@KÝM TLE|DPÍSMOM)
Meno
(podűa údajov v cestovnom pase)
Priezvisko, titul
(podűa údajov v cestovnom pase)
Rodné priezvisko
Pohlavie
(muǎ/ǎena)
átum narodenia
Miesto narodenia,
štát narodenia
Štátna príslušnŽƐƛ
íslo cestovného pasu
dresa trvalého pobytu
(štát, W^͕ŵĞsto, ulica, ēíslo domu)
+ e-mailová adresa
dresa prechodného pobytu
na ^ůŽǀensku
(uvedená na povolení na pobyt
alebo na ekvivalentnom doklade)
dreƐƵƉƌĞƉşƐŽŵŶǉƐƚǇŬǌĂŬƌƷǎŬƵũƚĞ͘

ƀǀŽĚ podania ǎiadosti
;ŶĂƉƌ͗͘ƉŽƚǀƌĚĞŶŝĞŝĚĞŶƚŝƚǇ^ůŽǀĄŬĂǎŝũƷĐĞŚŽǀǌĂŚƌĂŶŝēş͕ƉƌĂĐŽǀŶĠĂŬƚŝǀŝƚǇ͕ ƉŽĚŶŝŬĂƚĞűƐŬĠĂŬƚŝǀŝƚǇ͕ƓƚƷĚŝƵŵ͕ǌŵĞŶĂŵĞŶĂ͕
zmena priezviska, zmena bydliska, zĄƉŝƐĚŝĞƛĂƛĂ͕ƐƚƌĂƚĂŽƐǀĞĚēĞŶŝĂ/preukazu, poškodenie oƐǀĞĚēĞŶŝĂͬƉƌĞƵŬĂǌƵͿ

T/ /d@ K 15 RK<KV
Meno
1.
2.
3.
4.

Priezvisko

átum narodenia

^LKsE^<jERKEK^e WZh<h:D WK ^VK:/,WR<K,
Ktec (meno, priezvisko, dátum
narodenia)

:eho otec/matka (meno, priezvisko,

^ƚĂƌş rodiēia (meno, priezvisko, dátum

dátum narodenia)

narodenia)

Matka (meno, priezvisko, dátum

:eũ otec/matka (meno, priezvisko,

^ƚĂƌş rodiēia (meno, priezvisko, dátum

narodenia)

dátum narodenia)

narodenia)

Podali ste v minulosƚŝǎiaĚŽƐƛŽ vydanie
osveĚēĞŶia ^ůŽǀáŬĂǎiũúceho v zahraniēí?
:Ğsáš blízky príbuzný drǎiteűom osveĚēĞŶia
^ůŽǀáŬĂǎŝũúceho v zahraniēí?

ÁNO - dátum a miesto podania ...............................
NIE
ÁNO – meno, priezvisko ..........................................
dátum narodenia
NIE

ŽrƵēĞnie osveĚēĞŶia prostredníctvom jͬ'<^Z

ÁNO

NIE

Postavenie Slováka ǎijúceho v zahranŝēş sa na úēely uplatnenia si práv a výhod ustanovených osobitnými zákonmi pre Slovákov
ǎŝũúcich v zahranŝēş preukazuje osvedēenşm, ktoré vydáva Úrad (§7 ods. 1 zákona ē͘ 474/2005 Z. z. o Slovákoch ǎŝũúcich
v zahranŝēş a o zmene a doplnenş niektorých zákonov).
Uvedenie osobných údajov ǎiadateűĂ a deƚş do tejto ǎŝadosti a do osvedēenia, ako aj prilŽǎĞnie kópŝş rodných listov s úradným
prekladom je dobrovŽűným rozhodnuƚşŵ dolu podpşsaného ǎŝadateűa, ktorý bol zároveŸ pouēený o svojich právach a povinnostiach
v zmysle zákona o ochrane osobných údajov.
Som si vedomý/-á, ǎe v pƌşpade zamietnutia ǎiadosti sa správny poplatok nevracia.
^ƷŚůĂƐşŵ ƐŽ ƐƉƌĂĐŽǀĂŶşŵ ŽƐŽďŶǉĐŚ ƷĚĂũŽǀ ƉŽƐŬǇƚŶƵƚǉĐŚ ŶĂĚ ƌĄŵĞĐ ǌĄŬŽŶĂ ē͘ ϰϳϰͬϮϬϬϱ ͘ ǌ͘ Ž ^ůŽǀĄŬŽĐŚ ǎŝũƷĐŝĐŚ ǀ ǌĂŚƌĂŶŝēş
a o ǌŵĞŶĞ Ă ĚŽƉůŶĞŶş ŶŝĞŬƚŽƌǉĐŚ ǌĄŬŽŶŽǀ ǌĂ ƷēĞůŽŵ ƉŽƐƷĚĞŶŝĂ ŵŽũĞũ ǎŝĂĚŽƐƚŝ Ž ǀǇĚĂŶŝĞ ŽƐǀĞĚēĞŶŝĂ ^ůŽǀĄŬĂ ǎŝũƷĐĞŚŽ ǀ ǌĂŚƌĂŶŝēş͘
Súhlas je platný po dobu nevyhnutnú na spracovanie, evidenciu a archŝǀĄĐŝƵǎŝĂĚŽƐƚŝŽ ǀǇĚĂŶŝĞŽƐǀĞĚēĞŶŝĂĂ ũĞũƉƌşůŽŚ͘
Podpis ǎiadateűa (za maloletýcŚ podpis zákŽŶŶĠŚo
Miesto a dátum
zástupcu)

jZNÉ ZEDz
Kvládanie slovenského ũĂzyka:

ÁNO

NIE

IASTONE

TotoǎnŽƐƛ ǎiadateűa overená podűa P:

Meno a podpis zamestnanca, ktorý ǎiadŽƐƛ prevzal:
Peēiatka úradu

^Ɖrávny poplatok uhradeŶǉŶĂjͬ'< ^Z
vo výške:

Potvrdenie ZÚ/GK SR:
Peēiatka úradu

^ƚanovisko j^Z:

Meno a podpis:
Peēiatka úradu

íslo vydaného osveĚēenia:

Osvedēenie prevzal:
Dátum:

