
Kontakty

REGIÓN ZÁPAD:

BDP Bratislava
Župné námestie 5-6, Bratislava
E-mail: bdp.ba@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 678 708

BDP Levice
Dopravná 14, Levice
E-mail: bdp.lv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 908 503

BDP Nitra
Coboriho 2007/9, Nitra
E-mail: bdp.nr@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 098 607

BDP Nové Zámky
M. R. Štefánika 45, Nové Zámky
E-mail: bdp.nz@upsvr.gov.sk
Tel.: 0908 158 512

BDP Trenčín
Dolný Šianec 1, Trenčín
E-mail: bdp.tn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0917 605 200               

BDP Trnava
Paulínska 17, Trnava
E-mail: bdp.tt@upsvr.gov.sk
Tel.: 0908 158 554

REGIÓN STRED:

BDP Banská Bystrica
Janka Kráľa 3, Banská Bystrica
E-mail: bdp.bb@upsvr.gov.sk
Tel.: 0917 604 907

BDP Banská Štiavnica
SNP 122, Žiar nad Hronom
E-mail: bdp.bs@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 151

BDP Lučenec
Martina Rázusa 295/13, Lučenec
E-mail: bdp.lc@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 105 932

BDP Zvolen
Námestie SNP 98/2, Zvolen
E-mail: bdp.zv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 101 946   

BDP Žilina
Republiky 1050/14, Žilina
E-mail: bdp.za@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 104 243

REGIÓN VÝCHOD:

BDP Bardejov
Slovenská 1, Bardejov
E-mail: bdp.bj@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 704

BDP Košice
Štúrova 7, Košice
E-mail: bdp.ke@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 110 218                                      

BDP Michalovce
Námestie Slobody 7, Michalovce
E-mail: bdp.mi@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 105 079

BDP Poprad
Karpatská 7, Poprad
E-mail: bdp.pp@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 104 953

BDP Prešov
Duchnovičovo námestie 1, Prešov
E-mail: bdp.po@upsvr.gov.sk
Tel.: 0907 801 411

BDP Rožňava
Šafárikova 22, Rožňava
E-mail: bdp.rv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 909 335

BDP Spišská Nová Ves
Odborárov 51, Spišská Nová Ves
E-mail: bdp.sn@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 912 451

BDP Trebišov
M. R. Štefánika 176, Trebišov
E-mail: bdp.tv@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 912 021

BDP Vranov nad Topľou
Námestie Slobody 5, Vranov nad Topľou
E-mail: bdp.vt@upsvr.gov.sk
Tel.: 0905 911 859

bdp@upsvr.gov.sk     www.pomahamedlznikom.sk

Bezplatné
dlhové
poradenstvo

Dlhové poradenstvo
je určené pre Vás, ak:

Objednajte sa do bezplatnej dlhovej poradne v Prešove:

Poradcovia
Vám pomôžu:ste pre zadlženie v ťažkej finančnej v situácii

sa uchádzate o osobný bankrot

ste už prešli osobným bankrotom

ste v exekúcii

neviete splácať úver

sa nachádzate v psychickej kríze (z dôvodu 
finančných problémov)

pochopiť situáciu, v ktorej sa nachádzate

vytvoriť analýzu dlhov

nájsť najlepšie riešenie ako splácať dlhy

osvojiť si základy finančnej gramotnosti 
a zodpovedného zadlžovania

psychicky zvládať finančné problémy

Objednajte sa do bezplatnej dlhovej poradne v Prešove:

sa nachádzate v psychickej kríze (z dôvodu 

Objednajte sa do bezplatnej dlhovej poradne v Prešove:

neviete splácať úver

sa nachádzate v psychickej kríze (z dôvodu 

Čo Vám
ponúkame:
Len veľmi jednoduché prípady 
si vystačia s jedným typom 
poradenstva. Problémy sú 
častokrát zložitejšie, preto 
Vám ponúkame poradenstvo:

analýza dlhov, 
príjmovej a výdavkovej 
situácie

analýza zmluvných 
záväzkov, právne 
riešenia

analýza Vašich problé-
mov, pomoc zvládať 
ťažkú finančnú situáciu

Ekonomické Právne Psychologické

bdp.po@upsvr.gov.sk +421 907 801 411 www.pomahamedlznikom.gov.sk
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