Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Ottawe
oznamuje, že v termíne

20. apríla 2018 (piatok)
sa uskutočnia

VÝJAZDOVÉ KONZULÁRNE DNI V TORONTE
Miesto konania: Slovenský kostol Sv. Cyrila a Metoda (5255 Thornwood Drive, Mississauga)
Čas konania: 20. apríla 2018 od 09:00 – 20:00 hod.
Dojednanie termínu: V snahe minimalizovať čakacie lehoty si, prosím, dohodnite presný
termín vopred – kontaktuje nás výlučne telefonicky na č.: 613 749 4442 kl. 101.
Konzulárne úkony: podanie žiadosti o cestovný pas, osvedčenie o štátnom občianstve,
výpis z registra trestov, zápis narodenia dieťaťa, sobášu alebo úmrtia, osvedčenie podpisu,
kópie, prekladu.

Podrobnejšie informácie k jednotlivým konzulárnym úkonom:
I. AKO POŽIADAŤ O NOVÝ PAS?
Pokiaľ ste držiteľom aspoň jedného platného dokladu uvedeného nižšie, môžete si požiadať
o nový cestovný pas SR:
-

platného cestovného pasu SR
platného občianskeho preukazu SR
platného osvedčenia o štátnom občianstve SR*
platného potvrdenia o štátnom občianstve SR*

(*osvedčenie/potvrdenie o štátnom občianstve SR nesmie byť staršie ako 6 mesiacov odo
dňa jeho vydania)
Všetkým žiadateľom (vrátane detí) o biometrický pas bude fotograficky zosnímaná tvár,
žiadateľom starším ako 12 rokov aj odtlačky prstov a zosnímaný bude aj podpis na
elektronický tablet. Viac informácií nájdete na:
https://www.mzv.sk/web/ottawa/cestovne-doklady

II. OSVEDČENIE O ŠTÁTNOM OBČIANSTVE SR
Ak nemáte žiadny z vyššie uvedených dokladov k žiadosti o pas, je potrebné si najskôr
požiadať o vydanie osvedčenia/potvrdenia o štátnom občianstve SR. Až po vydaní
osvedčenia je možné podať žiadosť o vydanie cestovného pasu SR! Viac informácií nájdete
na:

https://www.mzv.sk/web/ottawa/statne_obcianstvo/osvedcenie_o_statnom_obcianstve
III. ZÁPIS NARODENIA, SOBÁŠU, ÚMRTIA DO OSOBITNEJ MATRIKY MV SR
Podrobné informácie o postupe a požadovaných dokladoch nájdete na:
https://www.mzv.sk/web/ottawa/konzularne-informacie/zapis-matricnej-udalosti

IV. VÝPIS Z REGISTRA TRESTOV SR
Podrobné informácie o postupe a požadovaných dokladoch nájdete na:
https://www.mzv.sk/web/ottawa/konzularne-informacie/vypis-z-registra-trestov

***
Akékoľvek otázky spojené s výjazdovými konzulárnymi dňami a službami, ktoré v rámci nich
ponúkame, nám môžete poslať emailom na emb.ottawa@mzv.sk.
Dôležité upozornenie:
Spolu s originálmi požadovaných dokladov, prosím, prineste so sebou aj ich KÓPIE. Na
prijatie žiadostí je potrebné predložiť originály (napr. pas, občiansky preukaz, rodný list,
sobášny list atď.) aj ich kópie. Poplatky spojené s podávaním žiadostí je možné uhradiť iba v
hotovosti alebo certifikovaným šekom/money orderom. V prípade, ak budete žiadať
o vystavenie slovenského dokladu (napr. rodného listu), odporúčame priniesť so sebou
predplatenú poštovú obálku, ktorú použijeme na jeho zaslanie na vašu adresu.

Tešíme sa na stretnutie.
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky
50 Rideau Terrace
Ottawa ON, K1M 2A1

