
Pred odchodom do zahraničia je dôležité, aby si poznal a mal čísla na 

ambasádu krajiny, do ktorej ideš. 

 

Postup získania čísla a adresy z internetu: 
www.google.sk do vyhľadávača zadaj: číslo na ambasádu v ... napr. Londýne, 

 

 
 
následne si vyber stránku, ktorá zodpovedá tvojmu zadaniu. Je oveľa lepšie, ak sa 

naučíš používať internet, pretože kontakty sa môžu meniť.  

 

 
 

 

http://www.google.sk/


Niekoľko vypísaných kontaktov na ambasády: 

 
Belgicko (Brusel),  

Avenue Molière 195, 1050 Brussels, Belgicko  

Tel.: +32 23464261 (ústredňa),  

Mobil: 0032-478/621639 (diplomatická pohotovostná služba),  

Úradné hodiny: ZÚ Brusel 8,30-16,30  

Česká republika (Praha),  

Pelléova 12, 160 00 Praha 6, Česko,  

Tel.: +420 233113051,  

Mobil: 00420 / 607 646 573 (po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja a 

voľna iba v závažných prípadoch, napr. ak ide o ohrozenie života alebo zdravia).  

Konzulárne oddelenie: pondelok - piatok 8:30 - 12:00 hod. 

Email: cons.prague@mzv.sk 

Maďarsko (Budapešť)  

Stefánia út. 22-24, Budapest XIV. obv., Maďarsko 

Tel.: +36 1460 9010, +36 1460 9011 , 00361/27335 00 

Mobil: +36/30/2695997 (pohotovostný mobil/Emergency call) 

Email: emb.budapest@mzv.sk 

Úradne hodiny: pondelok - piatok 8:00-16:00 
 

Nemecko (Berlín),  

Hildebrandstraße 25, 10785 Berlin, Nemecko 

Tel.: +49 3088926200 

Mobil: 0049 171 746 55 25 (pohotovostný mobil/Emergency call) 

Email: emb.berlin@mzv.sk 

www.facebook.com/zu.berlin 

Úradne hodiny: pondelok - piatok od 8:00 - 16:00 

Rakúsko (Viedeň),  

Armbrustergasse 24, A-1190 Wien, Rakúsko 

Tel.: +43 13189055200 

Mobil: 0043/664/3401861 - diplomaticka služba (po pracovnej dobe a v dňoch 

pracovného pokoja a voľna iba v závažných pripadoch, napr. ak ide o ohrozenie 

života alebo zdravia - in emergency case only) 

Email: emb.vieden@mzv.sk 

Úradne hodiny: pondelok - piatok od 8:00 - 16:00 

 

Spojené kráľovstvo (Londýn),  

25,Kensington Palace Gardens, W8 4QY London , Spojené kráľovstvo 

Tel.: +44 2073136470 

Mobil: 00447866410783 (pohotovostny mobil po pracovnom čase a v dňoch 

pracovného pokoja ) 
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Email: emb.london@mzv.sk 

Úradne hodiny: pondelok - piatok od 9:00 - 16:00, okrem piatka (do 12:00) streda 

od 10:00 - 18:00 

 

Švajčiarsko (Berne),  

Thunstrasse 63, 3074 Muri b. Bern, Švajčiarsko 

Tel.: +41 313563930 

Fax: +41 313563933 

Mobil: 0041 79 252 63 69 (po pracovnej dobe a v dňoch pracovného pokoja iba v 

závažných prípadoch (ohrozenie života/zdravia)  

Email: emb.bern@mzv.sk 

Úradne hodiny: pondelok - piatok od  8:30 do 16:30 hod. 

Taliansko (Rím),  

Via dei Colli della Farnesina 144 VI/A, 00135 Roma, Taliansko. 

Tel.: +39 0636715200 , +39 0636715201 

Mobil: 0039/338/5432071(Diplomatická služba v mimo pracovnom čase 

Email: emb.roma@mzv.sk 

 

Japonsko (Tokio),  

2-11-33, Moto-Azabu, Minato-ku, 106-0046 Tokyo, Japonsko 

Tel.: +81 334512200 

Email: emb.tokyo@mzv.sk Mobil: +81-909 689 2000 (pohotovostná služba) 

Úradne hodiny: pondelok - piatok od  8:30 do 16:30 hod. 
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