
Kontakty  a linky pomoci pre deti 
Milé deti, žiaci, študenti, 
v tejto mimoriadnej situácii – v období šírenia sa epidémie koronavírusu je 
dôležité, aby ste sa mohli o niekoho oprieť, porozprávať sa o svojich 
potrebách, problémoch, obavách, strachu, úzkosti, v prípadoch ohrozenia, 
zneužívania, domáceho násilia, neostávali na všetko sami. Sú tu pre Vás 
rodičia, starí rodičia, kamaráti, učitelia, vychovávatelia, psychológovia, 
rôzne online linky pomoci, kde môžete zadarmo telefonovať, písať, 
porozprávať sa s ľuďmi, ktorí Vám vedia pomôcť.  

   

Inštitúcia Telefónny kontakt 

POLÍCIA (bezplatná NON STOP tiesňová linka) 158 
BTL – bezplatná telefónna linka pre nahlasovanie zneužívania 

sociálneho systému, či k zanedbávaniu starostlivosti o deti –           
NON STOP   - ÚPSVaR Bratislava 

0800 191 222 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálno-právnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v Martine  

043/244 16 00 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Oddelenie sociálno-právnej 
ochrany detí a sociálnej kurately v Turčianskych Tepliciach 043/244 26 20 

Linka detskej istoty bezplatná NON STOP                                     
E-mail: potrebujem@pomoc.sk 116 111 

Linka pre nezvestné a sexuálne zneužívané detí bezplatná 

NON STOP linka 116 000 

Linka pomoci bezplatná NON STOP linka pre ľudí v krízovej 

životnej situácií 0800 120 024 

Linka pomoci obetiam NON STOP linka informuje o službách pre 

obete a prístupe k nim 
0850 111 321 
0944 254 405 

Linka Detskej dôvery  Po - Pia 14:00 - 20:00 hod.                              
E-mail: odkazy@linkadeti.sk 0907 401 749 

Linka dôvery Nezábudka bezplatná NON STOP 0800 500 566 

Pomoc ohrozeným deťom - Poradenské Centrum Nádej v 

prac. dni 8.00-18.00 h. 
0905 463 425 
02/62 24 99 14 

Okresné riaditeľstvo policajného zboru Martin 0961 461 111 
Okresná prokuratúra Martin 043/421 24 50 
Linka prokuratúry pre ohlásenie domáceho násilia  
E-mail: tyranie@genpro.gov.sk 

0800 300 700 

Centrum pedagogicko – psychologického poradenstva  
a prevencie Martin  E-mail: cpppapmartin@gaya.sk 

043/430 20 20, 043/430 20 21  
043/423 91 11, 0948 070 412   

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva a prevencie 
Žilina, elokované pracovisko Martin            E-mail: scsppmt@gmail.com 0948 833 430 

Detské krízové centrum Náruč Žilina (pobytové zariadenie pre 

týrané, zneužívané a zanedbávané deti) – www.naruc.sk 
0948 578 053 

0905 988 600 riaditeľ 

Detské advokačné centrum (ambulantné zariadenie pre deti sexuálne 

zneužívané a fyzicky týrané)   E-mail: naruc@naruc.sk 
0903 535 445 

Internetová poradňa pre mladých chatová a emailová poradňa www.ipcko.sk 

www.detstvobeznasilia.gov.sk  
https://www.facebook.com/ipcko/ 
https://www.stalosato.sk/stalo-sa-mi-to/sme-tu-pre-teba-na-linkach-dovery/ 
https://www.facebook.com/pomocobetiam.sk/ 
https://www.linkadeti.sk/domov 
http://pomoc.sk/ 
http://www.ldi.sk/dospeli/?fbclid=IwAR3THKAXqVxGF3rZHUjxCmvt7GbO9xup-
jUWAfX8hCGEmKhThgjgvbqzhlY 

Mgr. Oľga KUBÍKOVÁ 

koordinátor ochrany detí pred násilím pre okres Martin a Turčianske Teplice, Mudroňova 22, Martin  

Tel. kontakt: 0918 699 791, 043/2441 607                                       Email: Olga.Kubikova@upsvr.gov.sk  
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