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Vážení spoluobčania,

V poslednom období na Slovensku dochádza k viacerým legislatívnym 
zmenám. Postupne prechádzajú kompetencie zo štátu na samosprávy. 

V tejto súvislosti si možno neraz položíte otázku, na koho sa máte obrátiť, 
kto Vám v krízovej životnej situácii dokáže pomôcť. Keďže problémov, 
s ktorými sa stretávame v bežnom živote, je viac, ako by sme si všetci priali 
a nie všetky dokáže vyriešiť jedna inštitúcia, vydáva mestská samospráva 
Sprievodcu poskytovateľmi sociálnych služieb na území mesta Trnava.

V tejto publikácii nájdete informácie o rôznych formách pomoci, ktorú 
rodinám i jednotlivcom môžu poskytnúť štátne organizácie, samospráva, 
neziskové organizácie a iné subjekty v sociálnej oblasti. Dúfame, že jej 
prostredníctvom Vám uľahčíme orientáciu pri riešení zložitých životných 
problémov v oblasti rodiny, pracovného uplatnenia, dôchodkového za-
bezpečenia, klubov dôchodcov či poskytovateľov zdravotníckych služieb. 
V publikácii nájdete aj dôležité telefónne čísla, ktoré sú potrebné v havarij-
ných situáciách či v okamihoch ohrozenia zdravia alebo života.  

Keď si náš Sprievodca poskytovateľmi sociálnych služieb nájde vo Vašej 
domácnosti svoje miesto, bude to signál, že snaha, ktorú sme vynaložili pri 
jeho zostavovaní, priniesla želaný úžitok. 

Mgr. Peter KLENOVSKÝ
vedúci odboru sociálneho Mestského úradu v Trnave      
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Hlavné subjekty na území pôsobiace v sociálnej sfére

Mestský úrad, Trhová 3, 917 71 Trnava               ( 32 36 111, 32 36 101
www.trnava.sk

odbor sociálny – vedúci odboru                                            ( 32 36 170

referát starostlivosti o dôchodcov                                             ( 32 36 167 
– poskytovanie poradenstva dôchodcom pri riešení sociálnych problémov 

referát sociálnej pomoci občanom 
– poskytovanie poradenstva pri riešení sociálnych problémov osôb 
   so zníženou spôsobilosťou na právne úkony                         ( 32 36 167

referát starostlivosti o rodiny s deťmi 
– poskytovanie soc. pomoci a poradenstva rodinám 
   s nezaopatrenými deťmi                                                        ( 32 36 171

referát bytový
– poskytovanie informácií klientom o bytovej situácii            ( 32 36 169

Úradné hodiny: 
pondelok  08.30 – 11.30  12.30 – 15.00
utorok  neúradný deň
streda  08.30 – 11.30  12.30 – 16.00, služba do 17.00
štvrtok  08.30 – 11.30  12.30 –15.00
piatok  08.30 – 11.30  12.30 – 14.00

Trnavský samosprávny kraj, P.O.BOX 128, 
Starohájska 10, 917 01 Trnava                                               ( 59 33 311
                                                                                        www.trnava-vuc.sk

odbor sociálnej pomoci
 riaditeľka odboru                                                             ( 0908 725 028
 oddelenie poskytovania soc. služieb                         ( 59 33 311, kl. 382
 oddelenie poskytovania soc. služieb 
pre neštátne subjekty                                                  ( 59 33 311, kl. 383
 oddelenie sociálnoprávnej ochrany                           ( 59 33 311, kl. 381
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Úradné hodiny: 
pondelok  08.00 – 11.30  12.00 – 15.00
utorok  08.00 – 11.30  12.00 – 15.00
streda  08.00 – 11.30  12.00 – 15.00
štvrtok  08.00 – 11.30  12.00 – 15.00
piatok  neúradný deň
 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Ulica Jána Bottu 4, 918 46 Trnava                                          ( 24 40 999
                                                                                               www.upsvar.sk

odbor sociálnych vecí a rodiny 
 riaditeľka odboru                                                                   ( 24 40 500
 oddelenie dávok v hmotnej núdzi                                          ( 24 40 510
 oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu ťažko zdravotne 
postihnutých (ďalej len ŤZP) občanov                                     ( 24 40 640
 oddelenie štátnych sociálnych dávok                                    ( 24 40 550 
 oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a soc. kurately       ( 24 40 999
 referát poradensko-psychologických služieb                         ( 24 40 615
 oddelenie posudkových činností             ( 24 40 670

odbor služieb zamestnanosti                                                ( 24 40 999
 riaditeľka odboru                                                                   ( 24 40 300
 
Úradné hodiny: 
pondelok  08.00 – 12.00  13.00 – 15.00
utorok  08.00 – 12.00  13.00 –15.00
streda  08.00 – 12.00  13.00 – 16.00, služba do 17.00
štvrtok  neúradný deň
piatok  08.00 – 12.00 
   
Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava, Ul. V. Clementisa 24/A, 917 22 
Trnava 59 35 111

www.socpoist.sk

 nemocenské poistenie
 dôchodkové zabezpečenie
 garančné poistenie 
 poistenie v nezamestnanosti
 lekárska posudková činnosť
 úrazové poistenie 
 kontroly výberu poistného 
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Úradné hodiny: 
pondelok  08.00 – 15.00
utorok  08.00 – 15.00
streda  08.00 – 17.00
štvrtok  neúradný deň
piatok  08.00 – 14.00

Všeobecná zdravotná poisťovňa, Halenárska 22                ( 55 13 906
Apollo – chemická zdravotná poisťovňa, Trhová 2             ( 55 12 343
Dôvera – vzájomná zdravotná poisťovňa, Dolné Bašty 2   ( 55 12 982
Istota, Sidéria, J. Bottu 2                                                         ( 55 21 647
Spoločná zdravotná poisťovňa, A. Sládkoviča 6                   ( 59 14 111
Union, Hlavná 2                                                                         ( 55 13 357

Detský domov Trnava
Botanická 46                                                                              ( 55 21 525
Kornela Mahra 10                                                                     ( 55 21 187

Domov dôchodcov
Terézie Vansovej 5                                             ( 55 45 261, 32 36 711 – 2

Krajská pedagogicko-psychologická poradňa
Spartakovská 10                                                                       ( 55 03 904

Pedagogicko-psychologická poradňa 
M. Schneidera Trnavského 2                                                   ( 55 14 423 

Zariadenia poskytovateľov sociálnych služieb v Trnave 

Stredisko sociálnej starostlivosti, Vl. Clementisa 51           ( 55 01 571
– Zariadenie opatrovateľskej služby

Záujmové združenie Rodina, Okružná 20                             ( 55 01 489
– zariadenie opatrovateľskej služby s denným pobytom

Katolícka Jednota Slovenska (oblastná), Novosadská 4     ( 55 15 058
– opatrovateľská služba 

Krajské rehabilitačné centrum Slovenského zväzu 
sluchovo postihnutých (SZSP), Kollárova 24                       ( 55 12 162
– opatrovateľská služba, poradenstvo 

ursinyova
Poznámka
Marked nastavil ursinyova

ursinyova
Textový rámeček
32 36 600

ursinyova
Textový rámeček
Jiráskova 25 (bývalé jasle a materská škola)

ursinyova
Poznámka
Marked nastavil ursinyova

ursinyova
Poznámka
Accepted nastavil ursinyova
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Stredisko evanjelickej diakonie v Trnave 
Námestie SNP 7                                                                  ( 0905 505 832
– opatrovateľská služba

Domov dôchodcov a sociálnych služieb Strediska evanjelickej 
diakonie, Kalinčiakova ulica 24, 917 01 Trnava                     ( 55 45 208 

Slovenský zväz telesne postihnutých (SZTP) 
krajské centrum, Vančurova 1                                                  ( 55 13 794
– poradenstvo

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
krajské stredisko, Trhová 2                                                      ( 55 12 706
– poradenstvo

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Kollárova 24                                                                        ( 0907 636 233

ADAM (Asociácia detí a mládeže s vnútorným postihnutím) 
Vančurova 1                                                                         ( 0905 632 960

Centrum pomoci a vzdelávania, OZ, Novosadská 4               ( 55 40 111
– vzdelávanie so zameraním na hospicovú starostlivosť 

GRANADA, n.o., Kukučínova 10                                                ( 55 05 393 
– poradenstvo, aktivity vo voľnom čase aktivity pre ZŤP občanov 

Detské integračné centrum, Čajkovského 55                       ( 55 21 165   

Domov sociálnych služieb SATELIT, Zavar, Stromová 35       ( 55 37 173

Kalokagatia – Centrum voľného času, Strelecká 1              ( 55 11 193 

Klub sclerosis multiplex, Vančurova 1                                   ( 55 13 009

Liga proti rakovine, pobočka Trnava, Sibírska 16                 ( 55 03 850

Odborné učilište internátne, Lomonosova 8                         ( 55 21 150

NÁVRAT, OZ, Trhová 2                                                          ( 0918 391 266
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Úsmev ako dar, OZ, Novosadská 4                                           ( 533 19 55

Nadácia pre liečbu detí hipoterapiou, Štúrova 6                 ( 55 12 829

Jednota dôchodcov na Slovensku, OV, Hlavná 17 

Slovenský zväz telesne postihnutých 
ZO č. 20, Vančurova 1                                                               ( 55 13 794

Trnavská asociácia sluchovo postihnutých 
SZSP, Kollárova 24                                                              ( 0905 740 445

Slovenská liga celiakov, OZ, Radlinského 1                     ( 0904 282 568

Spojená škola pre deti so špeciálnymi potrebami 
Čajkovského 50                                                                          ( 55 21 028  

STORM pri Univerzite Konštantína Filozofa 
Ulica I. Krasku 1 Nitra                                                       ( 0904 348 736
– občianske združenie zamerané na prevenciu a pomoc občanom závislým 
na omamných a psychotropných látkach s pôsobnosťou aj v Trnave 

Špeciálna základná škola, Beethovenova                          ( 27 53 31 989   
Náš dom, n.o., Beethovenova 20                                         ( 53 53 947– 8
– denný stacionár pre občanov s mentálnym postihnutím

SVETLO, n. o., Františkánska 2                                                ( 55 45 433 
– hospicová starostlivosť, požičiavanie zdravotníckych pomôcok 
pre ťažko chorých 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
Spojná 6                                                                               ( 0907 636 233 

Zväz diabetikov Slovenska, ZO, Pažitná 9                        ( 0907 757 765

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, OV 
Vančurova 1 55 13 793

Zväz postihnutých civilizačnými chorobami – Klub kardiakov 
Vančurova 1                                                                               ( 53 33 265
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Zväz postihnutých civilizačnými chorobami ZO-VP 40  ( 0908 575 688

Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62          ( 55 21 128

Zariadenie opatrovateľskej služby 
(satelit. zariadenie ZOS Hospodárska), Coburgova 26           ( 55 21 128

Nocľaháreň pre bezdomovcov, Coburgova 24    ( 32 36 167, 55 11 955

KRUH, Agentúra podporovaného zamestnávania 
Ružindolská 11                                                                          ( 55 11 955 
– chránené dielne 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom, Hlavná 17 ( 0908 111 146  

   Rodina a dieťa  

Dieťa v krízovej životnej situácii
Keď dieťa náhle ostane v dôsledku závažného ochorenia alebo smrti 
rodiča bez akejkoľvek starostlivosti, okamžitú pomoc poskytujú:

Mestský úrad, Trhová 3
odbor sociálny – referát starostlivosti o rodinu s deťmi        ( 32 36 171

ursinyova
Textový rámeček
32 36 650

ursinyova
Textový rámeček
32 36 662

ursinyova
Textový rámeček
32 36 655
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Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, J. Bottu 4
odbor sociálnych vecí a rodiny 
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately ( 24 40 999

Rodina s dieťaťom s výchovnými problémami 
Keď má dieťa v rodine vážne poruchy správania, resp. rodina má 
problémy pri výchove dieťaťa, môžete sa obrátiť na:

Úrad práce sociálnych vecí a rodiny, J. Bottu 4
odbor sociálnych vecí a rodiny 
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately
referát poradensko-psychologických služieb                            ( 24 40 615
Zamestnanci tohto referátu poskytujú poradenstvo v oblasti partnerstva, 
manželstva, rodiny, v rozvodovej a porozvodovej problematike, náhradnej 
rodinnej starostlivosti, osobnostných problémoch.

Krajská pedagogicko-psychologická poradňa
Jiráskova 25 (bývalé jasle a materská škôlka) 
                                                               ( 55 03 904, 53 40 292, 53 40 293
Táto poradňa sa zaoberá poradenstvom a problémami študentov 
stredných škôl, prevenciou sociálno-patologických javov, poruchami 
učenia, osobnostnými problémami, profesionálnou orientáciou. 

Pedagogicko-psychologická poradňa 
M. Sch. Trnavského 2                                                               ( 55 14 423 
Odborné poradenstvo v závažných rodinných problémoch spojené 
s výchovou dieťaťa. Inštitúcia vykonáva napr:
 psychologickú, špeciálnu a liečebnú pedagogickú diagnostiku,
 poskytuje psychologické výchovno-vzdelávacie, rodičovské a rodinné 
 poradenstvo (napr. v prípadoch záškoláctva, neprospechu v škole, 
poruchách správania),
 informatívne konzultácie (napr. pri posudzovaní zrelosti dieťaťa 
na školskú dochádzku),
 odborné psychologické a poradenské služby školám, materským 
školám a iným inštitúciám, 
 logopédiu (pomoc pri problémoch s rečou).
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Rodina s nezaopatrenými deťmi
 Rodičovský príspevok
 rodinné prídavky,
 dávka v hmotnej núdzi 
 príspevok za opatrovanie
 príspevok pri narodení dieťaťa
 príspevok pestúnskej starostlivosti

Informácie o podmienkach nároku, o uplatnení nároku, 
dobe poskytovania a o spôsobe vyplácania poskytuje
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J. Bottu 4 
odbor sociálnych vecí a rodiny 
oddelenie štátnych sociálnych dávok                                        ( 24 40 550

Rodina so zdravotne postihnutým dieťaťom 

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J. Bottu 4
odbor sociálnych vecí a rodiny 
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu občanov ZŤP, 
oddelenie posudkových činností                             ( 24 40 640, 24 40 670

Mestské jasle, Hodžova 38                                                      ( 55 11 358
Poskytujú odbornú zdravotno-výchovnú starostlivosť deťom vo veku od 1 
do 3 rokov. Kapacita zariadenia je 55 miest. 
Prevádzkový čas: pondelok – piatok 06.00 h – 16.30 h 

SVETLO n. o., Františkánska 2                          ( 55 45 433, 0910 171 354
Nezisková organizácia Svetlo poskytuje ZŤP občanom zdravotnícke 
a hygienické pomôcky v období do ich zaobstarania na lekársky predpis, 
resp., keď tieto pomôcky nevyhnutne potrebujú.
Úradné hodiny: 
pondelok 15.00 – 17.00 
utorok neúradný deň
streda 15.00 – 17.00
štvrtok neúradný deň
piatok neúradný deň

ursinyova
Textový rámeček
32 36 668
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Rodina, resp. občan v hmotnej núdzi 
 dávka v hmotnej núdzi
 príspevok na zdravotnú starostlivosť
 príspevok na bývanie
 aktivačný príspevok
 ochranný príspevok
Uvedená dávka v hmotnej núdzi a príspevky sa vybavujú na 
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, J. Bottu 4 
odbor sociálnych vecí a rodiny 
oddelenie dávok v hmotnej núdzi                                             ( 24 40 510

Jednorazová sociálna dávka 
Občanovi, ktorý je v hmotnej núdzi, možno poskytnúť aj jednorazovú 
sociálnu dávku, ktorú môže použiť na úhradu mimoriadnych výdavkov 
alebo na nevyhnutné riešenie krízovej situácie. 
Bližšie informácie o jednorazovej sociálnej dávke poskytuje:
Mestský úrad, Trhová 3, odbor sociálny               ( 32 36167, 32 36 171

Náhradná rodinná starostlivosť

Veľa detí nemá možnosť vyrastať v rodinnom prostredí. 
Výchova a všestranná starostlivosť je im poskytovaná v detských 
domovoch až do plnoletosti a ďalej až do osamostatnenia, 
najdlhšie do 25 rokov veku.

Detský domov, Botanická 46 Trnava                                    ( 55 21 525
– poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie. 

Detský domov, Ulica Kornela Mahra 10, Trnava                   ( 55 21 187
– poskytuje starostlivosť deťom od narodenia do troch rokov veku,
– poskytuje starostlivosť nahrádzajúcu prirodzené rodinné prostredie. 

V prípade záujmu o pestúnsku starostlivosť, osvojenie dieťaťa, prípadne 
o inú formu náhradnej rodinnej starostlivosti sa občania môžu obrátiť na 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J. Bottu 4 
odbor sociálnych vecí a rodiny 
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately  ( 24 40 999
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Občan bez prístrešia

Mestský úrad, Trhová 3, odbor sociálny                               ( 32 36 167
 nocľaháreň
 útulok 
 osamelý rodič 
Zariadenia poskytujú krízové ubytovanie v nepretržitej prevádzke, 
poradenstvo, materiálnu pomoc (šatstvo, strava). Bližšie informácie 
poskytne mestský úrad, odbor sociálny, na vyššie uvedenom telef. čísle. 

Pracovné uplatnenie 

Keď občan príde o zamestnanie a má záujem opäť sa zamestnať, môže 
sa prihlásiť na
Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, J. Bottu 4 
 odbor služieb zamestnanosti                                                 ( 24 40 999
 oddelenie informačných a sprostredkovateľských služieb   ( 24 40 310 
 oddelenie služieb zamestnateľnosti                                      ( 24 40 450
 oddelenie služieb zamestnávateľom                                      ( 24 40 400
 referát EURES                                                                       ( 24 40 303
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Úmrtie rodinného príslušníka

Na čiastočnú náhradu nákladov spojených so zabezpečením pohrebu 
prispieva štát štátnou sociálnou dávkou. O podmienkach poskytnutia 
príspevku na pohreb poskytne bližšie informácie 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J. Bottu 4 
odbor sociálnych vecí a rodiny 
oddelenie štátnych sociálnych vecí                                           ( 24 40 550 
Pri úmrtí najbližšieho člena rodiny môže poskytnúť jednorazovú 
sociálnu dávku aj Mestský úrad v Trnave, bližšie informácie:
Mestský úrad, Trhová 3, odbor sociálny                               ( 32 36 167

Dôchodkové zabezpečenie 

Dôchodkové zabezpečenie, posudkovú činnosť sociálneho zabezpečenia, 
nemocenské poistenie, poistenie v nezamestnanosti vykonávajú:

Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava 
Ul. V. Clementisa 24/A                                                              ( 59 35 111
 nemocenské poistenie
 dôchodkové poistenie 
 garančné poistenie 
 poistenie v nezamestnanosti
 lekárska posudková činnosť
 úrazové poistenie 
 kontroly výberu poistného 
Posudková činnosť pre posúdenie občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím. Navrhnutie a vystavenie posudku oddelením posudkových 
činností. Následné priznanie peňažných príspevkov na kompenzáciu 
ZŤP občanov oddelením peňažných príspevkov na kompenzáciu občanov ZŤP. 

Úradné hodiny: 
pondelok 08.00 – 15.00
utorok 08.00 – 15.00
streda 08.00 – 17.00
štvrtok neúradný deň
piatok 08.00 – 14.00

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J. Bottu 4 
odbor sociálnych vecí a rodiny 
oddelenie posudkových činností                                               ( 24 40 670   
oddelenie peňažných príspevkov na kompenzáciu občanov ZŤP ( 24 40 640   
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Opatrovateľská služba 
v domácnosti dôchodcov a občanov ZŤP 

Opatrovateľská služba sa poskytuje občanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý 
zdravotný stav potrebuje pomoc inej osoby. 
Informácie: 
Stredisko sociálnej starostlivosti 
– Zariadenie opatrovateľskej služby, Vl. Clementisa 51         ( 32 36 612

Mestský úrad, Trhová 3, odbor sociálny, referát starostlivosti 
o dôchodcov, referát sociálnej pomoci občanom                       ( 32 36 167

Úradné hodiny: 
pondelok 08.30 – 11.30  12.30 – 15.00
utorok neúradný deň
streda 08.30 – 11.30  12.30 – 16.00 služba do 17.00
štvrtok 08.30 – 11.30  12.30 –15.00
piatok 08.30 – 11.30  12.30 – 14.00

Opatrovanie blízkej osoby
– peňažný príspevok za opatrovanie 

Informácie: 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, J. Bottu 4 
odbor sociálnych vecí a rodiny, oddelenie peňažných príspevkov na 
kompenzáciu občanov ZŤP                                                       ( 24 40 640   

Stravovanie dôchodcov

Občanom, ktorí sú poberateľmi starobného dôchodku, alebo občanom, 
ktorí sú pre svoj nepriaznivý zdravotný stav odkázaní na spoločné 
stravovanie, je možné poskytovať obedy. 
Informácie:
Mestský úrad, Trhová 3, odbor sociálny, referát starostlivosti 
o dôchodcov, referát sociálnej pomoci občanom                       ( 32 36 167

Jedálne pre dôchodcov – informácie:                                  ( 32 36 606  
 Vl. Clementisa 51 
 Kollárova 24  
 Katolícka jednota Slovenska, Novosadská 4
 Limbová 11 
 Beethovenova 20
 Ľudová 14
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Prepravná služba pre telesne postihnutých občanov

Záujmové združenie Rodina na Okružnej ulici 20 poskytuje okrem 
ostatných aktivít aj prepravnú službu. 
Informácie: 
Prepravná služba, Okružná 20                                               ( 53 41 054
08.00 h – 15.00 h 
Mestský úrad, Trhová 3, odbor sociálny 
referát starostlivosti o dôchodcov 
referát sociálnej pomoci občanom                                            ( 32 36 167

Pobytové zariadenia pre seniorov

Záujmové združenie Rodina zabezpečuje pre seniorov denný pobyt 
s profesionálnou starostlivosťou.
Informácie:
Denný stacionár pre dôchodcov, Okružná 20                      ( 53 41 054

Mestský úrad, Trhová 3, odbor sociálny 
referát starostlivosti o dôchodcov 
referát sociálnej pomoci občanom                                             ( 32 36 167

Kluby dôchodcov

Kluby dôchodcov poskytujú priestor na záujmovo-kultúrnu činnosť 
a udržiavanie fyzickej a psychickej aktivity občanov – poberateľov 
starobného dôchodku alebo občanov s nepriaznivým zdravotným stavom.

Klub dôchodcov, Kollárova 24 
pondelok – piatok 09.00 h – 15.00 h 
sobota – nedeľa 09.00 h – 12.30 h 

Klub dôchodcov, Limbová 11
utorok – štvrtok 14.00 h – 16.30 h

Klub dôchodcov, Beethovenova 20
pondelok, utorok, štvrtok, piatok 13.30 h – 18.00 h

Klub dôchodcov, Vl. Clementisa 51
pondelok, streda, štvrtok, piatok 16.00 h – 19.30 h 

Klub dôchodcov, Katolícka jednota Slovenska 
pondelok – piatok 09.00 h – 15.00 h 
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Klub dôchodcov, Ľudová 14
utorok a piatok  15.00 h – 19.00 h 
Informácie o aktivitách, programoch 
a kapacite klubov dôchodcov:                                                  ( 32 36 712 

   
   Občania závislí na drogách a alkohole 

Občianske združenie Otvorené srdce, B. Smetanu 10   ( 0911 180 276
Ambulantné krízové centrum, ktoré poskytuje odborné služby 
a poradenstvo v priestoroch Mestskej polikliniky na Starohájskej ulici, 
má široké zameranie na oblasti psychoterapeutickej pomoci, preventívne 
aktivity, informácie o trhu práce, kontaktovanie zdravotníckych 
zariadení, liečebných centier, svojpomocných skupín, osvetu 
a medializáciu v oblasti závislostí.

   Linky pomoci 

Linka detskej istoty                                                           ( 0800 112 112
Deti a mládež, ktorí hľadajú pomoc a potrebujú sa zdôveriť, niekto im 
ubližuje alebo sa niekoho boja. Im je určená bezplatná Linka detskej 
istoty UNICEF s nepretržitou prevádzkou. Na túto telefónnu linku môže 
zavolať každý, kto potrebuje pomoc alebo chce pomôcť. 

Linka dôvery Nezábudka                                                  ( 0850 111 022
Na tomto čísle sa dozviete, kde a kedy nájdete vo vašom okolí 
alebo naopak, ďalej od vášho bydliska osobnú pomoc pri duševných 
problémoch, nájdete rady, informácie, rýchlu odbornú a ľudskú pomoc. 
Môžete volať z celého územia Slovenska nepretržite celý rok, cez noc, 
počas víkendov aj sviatkov. 

   Zdravotníctvo

Fakultná nemocnica s poliklinikou, A. Žarnova 11              ( 55 36 002

Mestská poliklinika, Starohájska 2                                        ( 59 53 111

Pohotovosť, A. Žarnova 11                                    ( 55 36 103, 55 36 046

Zdravotnícke zariadenie Mozartova 3, Trnava                    ( 53 33 511
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Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Limbová 6       ( 55 12 861

Regionálny úrad verejného zdravotníctva, Halenárska 23  ( 55 11 475

MRI, s.r.o., – Magnetická rezonancia, Ružindolská 14         ( 53 40 571

Lekáreň AESCULAP, Starohájska 11                                       ( 55 05 611
Lekáreň ALTEA, Starohájska 1                                              ( 55 03 663
Lekáreň APOTHEKA, Dolné Bašty 3                                         ( 55 11 376
Lekáreň Dr. MAX, Veterná 40/A                                             ( 55 01 413
Lekáreň FARMÁCIA, Zelený kríček 2                                       ( 55 11 392
Lekáreň LINČIANSKA, Limbová 5                                             ( 55 33 202
Lekáreň MARIANUM, A. Žarnova 9                                           ( 55 01 727
Lekáreň MAX, F. Urbánka                                                         ( 53 64 075
Lekáreň MEDIKAMENT, Starohájska 2                                     ( 55 12 871
Lekáreň NA EVANJELICKOM DOME, Hlavná 48                         ( 55 11 169
Lekáreň PHARMICA, Kollárova 14                                            ( 55 13 829
Lekáreň PINIA, Veterná 40                                                       ( 55 05 540
Lekáreň PREDNÁDRAŽIE, Mozartova 3                                   ( 55 22 320
Lekáreň u ŠKORPIÓNA, Hlavná 5                                              ( 55 11 510
Lekáreň u ZLATÉHO HADA, Jeruzalemská 34                         ( 55 46 025
Lekáreň VITA, Špačinská cesta 78                                          ( 54 46 920
Lekáreň ZDRAVIE, Starohájska 2                                             ( 55 02 801

Dôležité čísla 

Integrovaný záchranný systém (nonstop)                                      ( 112
Rýchla zdravotnícka pomoc (nonstop)                                            ( 155
Hasičský záchranný zbor (nonstop)                                                 ( 150
Polícia (nonstop)                                                                                 ( 158
Mestská polícia (nonstop)                                                                  ( 159
Informácie o telefónnych číslach                                                  ( 1181
Informácie o zahraničných tel. číslach                                       ( 12149
Verejné osvetlenie (24 hodín)                                                 ( 55 36 537
Slovenské plynárne (zákaznícka linka)                            ( 0850 111 363
Slovenské elektrárne (poruchová služba)                        ( 0850 111 567
Slovenské elektrárne (infolinka)                                      ( 0850 111 555
Slovenské vodárne (ohlasovňa porúch)                        ( 79 10 286 – 287
Kanalizácia                                                                      ( 55 33 211 – 346
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