
                                     

Kontakty na organizácie pôsobiace v problematike násilia 
na území Bratislavského samosprávneho kraja 

 
Telefonické nonstop linky pre ženy zažívajúce násilie a pre obete trestných činov: 

 Národná linka pre ženy zažívajúce násilie  bezplatná nonstop linka: 0800 212 212 

 Aliancia žien Slovenska         nonstop linka:   0903 519 550  

 Pomoc obetiam násilia*        nonstop linka:  0944 252 405 
* akreditovaný subjekt poskytujúci pomoc obetiam trestných činov 

Organizácie poskytujúce pomoc ambulantnou formou: 
  

Aliancia žien – Cesta späť * 
• špecializované poradenstvo 

• sociálne, psychologické a právne poradenstvo 

• nonstop telefonická linka 

0903 519 550 
alianciazien@alianciazien.sk 
www.alianciazien.sk 

Poradenské Centrum Nádej*/** 

• sociálne, psychologické a právne poradenstvo  

• krízová telefonická linka  

 

0905 463 425 
office@centrumnadej.sk 
www.centrumnadej.sk 
 

kontaktná adresa: Mokrohájska cesta 3, 841 04 Bratislava 
 

Pomoc obetiam násilia* 
• sociálne, psychologické a právne poradenstvo  

• nonstop telefonická linka 

0944 252 405 
linka@pomocobetiam.sk 
www.pomocobetiam.sk 

Informačná kancelária pre obete Bratislava 
• sociálne, psychologické a právne poradenstvo 

 

 

0961/046 014 
npobete@minv.sk 
www.prevenciakriminality.sk 
 

kontaktná adresa: Tomášikova 46, 831 04 Bratislava 
 

Poradenské centrum Alej 
• sociálne poradenstvo 

• sprostredkovanie psychologického a právneho 
poradenstva 
 

0911 417 778 
alej.poradenskecentrum@gmail.com 

* akreditovaný subjekt poskytujúci pomoc obetiam trestných činov 
** Intervenčné centrum v zmysle zákona č. 274/2017 o obetiach trestných činov a o zmene a doplnení niektorých zákonov 
 

Zariadenia  núdzového  bývania  v zmysle  zákona  č. 448/2008 Z. z. o  sociálnych službách  a o  zmene a  doplnení zákona  

č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov: 

DOMOV – DÚHA 
Bezpečný ženský dom 

• poskytovanie ubytovania 

• utajené bývanie 

• sociálne, psychologické a právne poradenstvo 

 

0918 824 247, 02/4552 3077 
domovduha@domovduha.sk 
www.domovduha.sk 
 

kontaktná adresa: Stavbárska 6, 821 07 Bratislava  

 

Občianske združenie Brána do života 
Bezpečný ženský dom 

• poskytovanie ubytovania 

• sociálne, psychologické a právne poradenstvo 

• ambulantné poradenstvo – sociálne, 
psychologické a právne 

 

0915 439 245 
pomoc@branadozivota.sk 
www.branadozivota.sk 
 

kontaktná adresa: M. Medveďovej 2-4, 851 03 Bratislava 

 

Mestské centrum sociálnych služieb Modra 
• poskytovanie ubytovania 

• sociálne poradenstvo 

• pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov 

 

0905 973 871, 033/647 46 25 
riaditel@modra-sos.sk 
www.modra-sos.sk 
 

kontaktná adresa: Súkenícka 4, 900 01 Modra 
 

Stredisko sociálnych služieb Petržalka 
• poskytovanie ubytovania 

• sociálne poradenstvo 

• pomoc pri uplatňovaní práv a právom 
chránených záujmov 

 

0910 176 405, 02/6231 0566 
riaditeľka@ssspetrzalka.sk 
www.ssspetrzalka.sk 
 

kontaktná adresa: Vavilovova 18, 851 01 Bratislava 
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