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DOBRÁ VOĽBA PODPORUJE ZMENU ZÁKONA O ŠTÁTNOM 

OBČIANSTVE SR  
                 Bratislava, 16. decembra 2019 

 

Štvrtkové víťazstvo Borisa Johnsona a jeho Konzervatívnej strany prinieslo najväčšie volebné 

víťazstvo konzervatívcov od roku 1987. Toto víťazstvo mu umožňuje ovládať Snemovňu obcí 

(dolná snemovňa britského parlamentu 650 poslancov) s pohodlnou väčšinou 40 hlasov. Ak 

Johnson splní svoje predvolebné sľuby, predloží ešte pred Vianocami do dolnej komory 

dohodu s EÚ a vďaka svojej väčšine zrejme dosiahne jej schválenie. Bude to znamenať 

odchod Veľkej Británie z Európskej únie k 31. januáru 2020.  

„Aj tento politický vývoj opätovne nastoľuje otázku postavenia zhruba 100 000 občanov 

Slovenskej republiky, ktorí dnes v tejto krajine žijú a pracujú a ktorí budú postavení pred 

otázku, ako do budúcna riešiť svoje štátne občianstvo,“ povedal člen predsedníctva DOBREJ 

VOĽBY Peter Kresák. V Slovenskej republike totiž od roku 2010 platí zákon č.  250/2010 Z. z., 

ktorým NR SR novelizovala zákon o štátnom občianstve a ustanovila v ňom, že štátne 

občianstvo Slovenskej republiky možno okrem prepustenia zo štátneho zväzku na vlastnú 

žiadosť, stratiť aj nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného 

prejavu vôle (§ 9 ods. 1 písm. b) zákona o štátnom občianstve). Ak sa teda občania 

Slovenskej republiky žijúci vo Veľkej Británii, po jej odchode z Európskej únie, rozhodnú 

získať štátne občianstvo tejto krajiny, zanikne im štátne občianstvo Slovenskej republiky.  

Zákaz dvojitého štátneho občianstva je však vo svojej podstate dedičstvom minulých stáročí 

a v minulosti sa obhajoval predovšetkým štátnoobčianskymi povinnosťami, medzi ktoré 

patrila najmä branná povinnosť. Dvadsiate storočie však prinieslo významné zmeny aj 
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v prístupe k štátnemu občianstvu, ktoré sa v súčasnosti chápe viac ako inštitút poskytujúci 

jeho nositeľom ochranu a isté privilégiá. Osobitne to platí aj o štátnom občianstve Európskej 

únie, ktoré patrí všetkým občanom členských štátov tohto nadnárodného zväzku. 

Ak teda Veľká Británia opustí Európsku úniu, jej občania (okrem iného) stratia výhody 

občianstva EÚ a občania SR, ktorí žijú a pracujú na území tejto krajiny požiadajú o jej štátne 

občianstvo, podľa platnej právnej úpravy v Slovenskej republike, stratia jej štátne občianstvo.   

„Je to nezmyslená a nespravodlivá právna úprava. Musí nám záležať na tom, aby sa neničili 

väzby medzi občanmi a krajinou odkiaľ pochádzajú. Musí nám záležať na tom, aby sa 

„nepálili mosty“ medzi občanmi žijúcimi a pracujúcimi nielen vo Veľkej Británii a ich rodinami. 

No aj na tom, aby sa nevytvárali umelé zákonné prekážky pre ich prípadný návrat do vlasti. Aj 

preto pokladáme za nevyhnutné, aby sme ako jednu z našich legislatívnych priorít iniciovali 

zmenu zákona o štátnom občianstve SR, ktorá vypustí z jej právneho poriadku tento 

nezmyselný dôvod zániku štátneho občianstva Slovenskej republiky,“ doplnil Kresák. 
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