ŽIADOSŤ O VYDANIE DOKLADU (DUPLIKÁTU) ZO SLOVENSKEJ
REPUBLIKY
Application for a document (duplicate) to be issued in the Slovak Republic
A.

Údaje o osobe, na ktorej meno má byť žiadaný doklad vydaný :
Data on the person on whose name the document is to be issued
1.

Priezvisko a meno:
Surname and name
za slobodna:
maiden name

B.

2.

Deň, mesiac, rok, miesto a okres narodenia:
Day, month, year, place and district of birth

3.

Rodinný stav:
Family status

4.

Štátna príslušnosť súčasná i predchádzajúca (ak bola predtým slovenská, dátum jej
straty):
Present and previous citizenship (if previously Slovak, state the date when it was
lost)

5.

Národnosť a náboženstvo:
Nationality and religion

6.

Posledné trvalé bydlisko na Slovensku (adresa):
Last permanent residence in Slovakia (adress)

7.

Dátum vysťahovania zo Slovenska:
Date of emigration from Slovakia

8.

Súčasná adresa v cudzine :
Present address abroad

Údaje o rodičoch
Data on parents.
1.

Priezvisko, meno, deň, mesiac, rok a miesto narodenia otca:
Father´s surname, name, day, month, year and place of birth

2.

Priezvisko, meno, deň, mesiac, rok a miesto narodenia matky:
Mother´s surname, name, day, month, year and place of birth

3.
C.

D.

Posledná adresa bydliska oboch rodičov na Slovensku:
Last address of both parents in Slovakia

Údaje o žiadanom doklade
Data on the requested document
1.

Názov žiadaného dokladu:
Name of the requested document

2.

K akému účelu je doklad žiadaný:
Purpose of the document

3.

Deň, mesiac, rok , miesto a okres uzavretia manželstva :
Day, month, year, place and district of the entering into marriage

4.

Deň, mesiac, rok , miesto a okres úmrtia:
Day, month, year, place and district of decase

5.

Názov úradu, ktorý má žiadaný doklad vydať:
Name of authority which is to issue the request document

Údaje o osobe, ktorá žiada o vydanie dokladov, ak nie je totožná s osobou v bode A.
Date on the person requesting the issue of the document, unless identical with the
person under A.
1.

Priezvisko, meno, deň, mesiac, rok a miesto narodenia:
Surname, name, day, month, year and place of birth

2.

Štátna príslušnosť (ak bola predtým slovenská, dátum jej straty):
Citizenship (if previously Slovak, state the date when it was lost)

3.

Súčasná adresa:
Present address

4.

Vzťah k osobe, pre ktorú žiada o vydanie dokladu:
Relationship to the person for whom the issuance of the document is requested

Poznámky/ Remarks
-----------------------------------------Podpis žiadateľa
Applicant´s signature
Totožnosť overená dňa :
Žiadosť číslo :

