
 

Centrum po
 
Nezisková organizácia poskytujúca právnu, sociálnu 

a psychologickú pomoc obetiam všetkých trestných 

činov a

 

Na území mesta Rožňava funguje 

spravodlivosti SR zameriavajúca sa na 

rodinám prevažne v Rožňavskom a

Nachádza sa na Čučmianskej dlhej 7 v

Čučmu, vedľa autoškoly). 

V Centre podpory VIDIA n.o. Vám poskytnú odborné právne, sociálne a

poradenstvo. Oboznámia Vás s

riešenia Vášho problému.  

Pomôžu Vám aj pri možnom

prostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR.

Zameriavajú sa na pomoc obetiam trestn

autonehodách),  krádeže, 

a odstupného, dlhodobé neplateni

a iné. 

Prvá konzultácia je pre obete trestného činu v

V prípade záujmu o konzultáciu je potrebné dohodnúť 

čísle:0948 357 043, prostredníctvom e

kontaktného formulára. 

Viac informácií o službách organizácie a

formulár nájdete na  www.centrumvidia.sk

 

 

Realizované s finančnou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v 
rámci dotačného programu na poskytovanie odbornej pomoci 
obetiam trestných činov. Za obsah tohto dokumentu v
zodpovedá Centrum podpory VIDIA n.o. 

Centrum podpory VIDIA n.o. 

Nezisková organizácia poskytujúca právnu, sociálnu 

a psychologickú pomoc obetiam všetkých trestných 

činov a ich rodinám. 

Na území mesta Rožňava funguje nezisková organizácia s akreditáciou Ministerstva 

zameriavajúca sa na pomoc obetiam všetkých trestných činov

Rožňavskom a Revúckom okrese.  

Nachádza sa na Čučmianskej dlhej 7 v Rožňave (v jednosmerke od námestia 

VIDIA n.o. Vám poskytnú odborné právne, sociálne a

poradenstvo. Oboznámia Vás s Vašimi právami ako obete trestného činu a

možnom finančnom odškodňovaní obetí násilných trestných činov 

ostredníctvom Ministerstva spravodlivosti SR. 

Zameriavajú sa na pomoc obetiam trestných činov ako:ublíženia na zdraví (napr. pri 

, podvody,znásilnenia, domáce násilie, nevyplateni

neplatenie výživného na deti, zanedbanie zdravotnej starostlivosti

Prvá konzultácia je pre obete trestného činu v Centre podpory VIDIA, n.o. vždy zadarmo.

prípade záujmu o konzultáciu je potrebné dohodnúť si termín stretnutia

prostredníctvom e-mailu: info@centrumvidia.sk

službách organizácie a možnostiach bezplatnej pomoci

www.centrumvidia.sk. 

 

nou podporou Ministerstva spravodlivosti SR v 
ho programu na poskytovanie odbornej pomoci 

obsah tohto dokumentu výlučne 

 

Nezisková organizácia poskytujúca právnu, sociálnu 

a psychologickú pomoc obetiam všetkých trestných 

akreditáciou Ministerstva 

trestných činov a ich 

v jednosmerke od námestia smerom na 

VIDIA n.o. Vám poskytnú odborné právne, sociálne a psychologické 

a navrhnú možnosti 

finančnom odškodňovaní obetí násilných trestných činov 

na zdraví (napr. pri 

nevyplatenie mzdy 

, zanedbanie zdravotnej starostlivosti 

VIDIA, n.o. vždy zadarmo. 

stretnutia na telefónnom 

info@centrumvidia.sk, alebo formou 

možnostiach bezplatnej pomoci, ako aj kontaktný 


