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LINKA DETSKEJ ISTOTY, N. O., si dnes pripomína spolu s celým 
svetom výročie vyhlásenia Svetového dňa detí, ktorý bol 
prvýkrát ustanovený dňa 20. novembra 1954 na podporu 
medzinárodnej spolupatričnosti, informovanosti detí na celom 
svete a zlepšenia životných podmienok. 
 
Symbolicky na Svetový deň detí, 20. novembra 1959 Valné 
zhromaždenie OSN prijalo Deklaráciu práv dieťaťa a 20. 
novembra 1989 prijalo aj Dohovor o právach dieťaťa, ktorý 
priznáva každému dieťaťu práva v plnom rozsahu - vrátane 
občianskych, kultúrnych, hospodárskych, politických a 
sociálnych. 
 
“Všetky politiky, ktoré sa týkajú detí sa odvolávajú na tento 
dohovor.  Podstatu dokumentu treba pripomínať stále, lebo 

sila tak dôležitého dokumentu pre deti je predovšetkým v schopnosti reálne ho implementovať. “ 
Eva Dzurindová, riaditeľka Linky detskej istoty, n. o. 
 

*Ratifikáciou Dohovoru o právach dieťaťa sa vlády jednotlivých štátov zaviazali zabezpečiť, aby deti 
vyrastali chránené, poskytnúť im dobrú životnú úroveň a prístup ku kvalitnému vzdelávaniu 
a zdravotnej starostlivosti. Tiež sa zaviazali zabezpečiť ochranu detí pred diskrimináciou, sexuálnym a 
komerčným zneužívaním a násilím a zabezpečiť osobitnú starostlivosť o siroty a mladistvých 
utečencov. Tým zároveň uznávajú, že deti majú právo na: 

- vyjadrenie svojich názorov, predovšetkým na rozhodnutia, ktoré sa ich tákajú; 
- slobodu myslenia, prejavu, svedomia a náboženstva; 
- súkromný život a hru; 
- zakladanie vlastných klubov a organizácií; 
- prístup k inofmárciám – predovšetkým od štátu a médií; 
- šírenie myšlienok a informácií. 

*Unicef, Slovensko, Médiá a práva detí 2003 

 
Činnosť LINKY DETSKEJ ISTOTY je založená na dodržiavaní a napĺňaní Dohovoru o právach dieťaťa. 
 
LINKA DETSKEJ ISTOTY prevádzkuje medzinárodne hramonizované telefónne číslo 116 111 – Linku 
pre deti a mládež – 24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE a pre celú Slovenskú republiku 
poskytuje služby, ako poradenstvo, krízovú intervenciu, informácie a prevenciu; etabluje, rozvíja a 
chráni duchovné a kultúrne hodnoty. V súlade s Dohovorom o právach dieťaťa LDI poskytuje odborné 
konzultácie pre deti, mladých ľudí, ich rodiny s cieľom zlepšiť ich život a chrániť práva detí.  
 
Cieľom týchto služieb je prvý kontakt s dieťaťom či mladým človekom v ťažkej situácii, aby sa zaistilo 
poskytnutie odbornej podpory a špecifickej pomoci v mieste, kde sa dieťa či mladý človek nachádza. 

LDI poskytuje bezplatné konzultácie i dospelým, ktorí volajú v záujme detí a mladých ľudí: rodičom, 
príbuzným, učiteľom, vychovávateľom, šk. psychológom a ďalším pracovníkom s deťmi a mládežou. 



LINKA DETSKEJ ISTOTY je hrdá na členstvo v Medzinárodnej organizácii detských liniek – Child Helpline 
International (CHI) www.childhelplineinternational.org 
*V súvislosti so súčasnou pandémiou Covid-19 a s karanténymi opatreniami implementovanými v 
mnohých krajinách po celom svete je dôležitá úloha Liniek pomoci pre deti a mládež ešte výraznejšia. 
Správa CHI: „Hlasy detí a mladých ľudí po celom svete má konkrétne odporúčania: 
 

- každé dieťa by malo mať bezplatný a neobmedzený prístup k službám Linky 
detskej pomoci; 

- zvyšovať kvalitu a udržateľnosť Liniek detskej pomoci, aby mohli vykonávať 
dôležitú prácu pri zabezpečovaní práv detí; 

- posilňovať štruktúrované partnerstvá, pretože majú rozhodujúcu úlohu pri 
odstraňovaní násilia páchaného na všetkých deťoch;” *CHI 

----- 
Posolstvo Linky detskej istoty pre deti a mladých ľudí je jasne zadefinované:                      
    „Sme tu pre Vás vždy - keď to potrebujete“. 
 
Linka detskej istoty – www.ldi.sk / www.facebook.com/LinkaDetskejIstoty/ 
 

116 111 

Šesť čísiel, ktoré stojí zato si zapamätať!  
 
24/7 NON-STOP, BEZPLATNE, ANONYMNE, PRE CELÚ SLOVENSKÚ REPUBLIKU 
__________________________________________________________________________________________ 
Nezisková organizácia Linka detskej istoty (LDI) www.ldi.sk / www.facebook.com/LinkaDetskejIstoty/ 
poskytuje pre deti a mládež na celom území Slovenska nepretržite už 25 rokov, 365 dní v roku, vo dne i v noci, 
cez týždeň, víkendy aj počas všetkých sviatkov – 24/7 non-stop, bezplatne a anonymne – odborné dištančné 
poradenstvo prostredníctvom Linky pre deti a mládež na tel. č. 116 111, na ktorej ponúka pravidelne aj 
Rodičovskú poradňu a Sociálno-právnu poradňu – pre dospelých volajúcich v záujme dieťaťa. 
Linka detskej istoty prevádzkuje tiež Linku pre nezvestné a sexuálne zneužívané deti na tel. č. 116 000 a je 
súčasťou systému AMBER Alert Slovensko – Dieťa v ohrození života! (t. j. Pohotovostný systém v SR na zvýšenie 
šancí vypátrania uneseného/nezvestného dieťaťa v bezprostrednom ohrození života a zdravia), LDI prevádzkuje 
denne aj On-line poradňu čet cez: www.ldi.sk, www.pomoc.sk, www.ovce.sk, www.zodpovedne.sk, 
www.kybersikanovanie.sk, www.odpisemeti.sk a email cez: potrebujem@pomoc.sk a 116111@ldi.sk. 
Medzi ďalšie projekty LDI patria aj rôzne prevenčné programy na ochranu práv detí, napr. na podporu Dohovoru 
o právach dieťaťa, Prevencie šikanovania, Bezpečného internetu a PR udalosti pre verejnosť zamerané na 
podporu práv detí. LDI je aj členom niekoľkých medzinárodných organizácií: Child Helpline International (CHI), 
Missing Children Europe (MCE) a AMBER Alert Europe (AAEU).  
Činnosť Linky detskej istoty je založená na dodržiavaní a napĺňaní Dohovoru o právach dieťaťa. 
__________________________________________________________________________________________ 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Táňa Ivanič Rybanská | info@ldi.sk | 0918-964-468 

 


