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Milí priatelia,

ľudské spoločenstvá majú zmysel a budúcnosť, keď si každý z nás uve-
domuje svoju spolupatričnosť s ostatnými, a podľa toho aj koná. Preto je 
potrebné vzájomne o sebe vedieť a spoločne komunikovať.
Jedným z krokov k zlepšeniu a skvalitneniu vzájomnej komunikácie 
a spolupráce je popri iných aktivitách mesta aj tento sprievodca sociál-
nymi službami. Nadväzovať naň budú ďalšie aktivity samosprávy tak, 
aby sa deti, mládež i seniori v Trnave cítili ako doma v jednej spoločnej 
rodine. 
Verím, priatelia, že aj s vašou pomocou, vašimi pripomienkami a ná-
vrhmi sa nám spoločne bude dariť vo vytváraní takéhoto prostredia 
v našom meste.

JUDr. Peter Bročka, LL.M.
primátor
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Narodilo sa vám dieťa...
Keď sa vám narodí dieťa, je množstvo vecí, ktoré treba vybaviť. Dôležité je vybaviť 
dieťaťu rodný list, trvalý pobyt, vybrať zdravotnú poisťovňu, doručiť do sociálnej 
poisťovne kópiu rodného listu, poslať žiadosť na sociálne dávky na úrad práce, 
sociálnych vecí a rodiny, nahlásiť počet osôb v domácnosti z dôvodu poplatkov za  
komunálny odpad. A netreba tiež zabudnúť na nahlásenie pre účely dôchodkového 
poistenia.

  Mestský úrad v Trnave                  Tu vybavím:
Ulica Trhová 3 917 71 Trnava         rodný list dieťaťa
(033/32 36 181 (matričný úrad)       určenie otcovstva
(033/32 36 111 (ústredňa)                poplatok za komunálny odpad  
www.trnava.sk                                       pomoc pri osobitnej starostlivosti 
                                                                  o dieťa

Rodný list
Do 5 dní od narodenia dieťaťa je povinný rodič dieťaťa nahlásiť narodené dieťa 
na matrike a tá mu vydá rodný list dieťaťa. Je nutné so sebou priniesť občian-
ske preukazy otca a matky a sobášny list /ak sú rodičia zosobášení/.

Trvalý pobyt
Trvalý pobyt je pobyt občana v mieste jeho stáleho bydliska na území Slovenskej 
republiky. Občan má v tom istom čase iba jeden trvalý pobyt. V čase narodenia 
dieťaťa je jeho trvalým pobytom trvalý pobyt matky. Začiatkom trvalého pobytu 
je deň narodenia dieťaťa, ak sa narodilo na území SR, ak sa dieťa narodilo v za-
hraničí, začiatkom trvalého pobytu je deň jeho prihlásenia v ohlasovni pobytu. 
Zákon neurčuje presnú lehotu na prihlásenie dieťaťa na trvalý pobyt.
 
Určenie otcovstva
Otcovstvo je určené súhlasným písomným vyhlásením otca a matky dieťaťa 
pred narodením dieťaťa na matričnom úrade.

Poplatok za komunálny odpad
Pri narodení dieťaťa vzniká rodičom povinnosť prihlásiť novorodenca ako ďal-
šieho člena rodiny k poplatku za komunálny odpad. Ak bývajú v rodinnom dome 
prislúcha táto povinnosť nahlásenia na odbore dopravy a komunálnych služieb, 
ak v bytovom dome, tak u správcu bytového domu.

Každé dieťa s trvalým pobytom na území SR musí byť zdravotne poistené na 
území SR. 

Narodené bábätko je potrebné prihlásiť do zdravotnej poisťovne do 60 dní odo dňa 
narodenia. Dovtedy je zdravotná starostlivosť dieťatka hradená z poistenia matky. 
Na prihlásenie dieťaťa do zdravotnej poisťovne je potrebné: 
-prihláška poistenca
-rodný list
-občiansky preukaz rodiča

Deti, mládež a rodina
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Po obdržaní rodného listu maloletého dieťaťa je dôležité navštíviť nasledovné 
inštitúcie: 

  Úrad práce, sociálnych     Tu vybavím:
vecí a rodiny Trnava príspevok pri narodení dieťaťa 
Ulica J. Bottu 4, Trnava           rodičovský príspevok
 (033/244 09 99     prídavok na dieťa
www.upsvar.sk     príspevok na starostlivosť o dieťa

                                     príplatok k prídavku na dieťa  
                                                náhradné výživné

  Sociálna poisťovňa           Tu vybavím:
Ulica V. Clementisa 24/A     nemocenské poistenie /materské, ošetrovné, 
(02/32 474 081                   vyrovnávacia dávka, nemocenské/,
e-mail:trnava@socpoist.sk    dôchodkové  poistenie /vdovský, vdovecký, 
www.socpoist.sk                    sirotský, invalidný dôchodok/

Chcete sa zamestnať a neviete kam dať dieťa....
Pokiaľ sa chcete zamestnať a vaše dieťa ešte nie je celkom samostatné, môžete 
ho umiestniť do nasledovných zariadení: 

  Detské jasle
zriaďovateľ: Mesto Trnava   Tu vybavím:
Ulica Hodžova 38                       zdravotnú a výchovnú starostlivosť   
(033/ 32 36 668-9             zdravým deťom vo veku od 1 do 3 rokov      

                                          podmienky prijatia: zamestnaní obaja rodičia,  
                                           zdravé dieťa    

Neverejní poskytovatelia:
Detské jasle Tulipán
Ulica Markovičova 44, (0949 140 014
pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov

Kúzelná škôlka 
Ulica Markovičova 40, (0903 819 919
pre deti od 18 mesiacov do 6 rokov

Detské opatrovateľské centrum, s.r.o.
Ulica J. Bottu 74, (0917 105 056
pre deti od 6 mesiacov do 3,5 roka 

Ako u mamy, n. o. 
Materská škola, Ulica Markovičová 1/A
Detské jasle, Ulica Hospodárska 36, (0918 153 430
pre deti od 6 mesiacov do 3 rokov  

Malý princ, opatrovateľské centrum 
Ulica Sv. Cyrila a Metoda 48, (0905 245 527
pre deti od 6 mesiacov do 5 rokov

Deti, mládež a rodina
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Pokiaľ je vaše dieťa staršie ako 3 roky, môžete ho umiestniť do materskej ško-
ly, ktorá vykonáva výchovno-vzdelávaciu činnosť:

Deti, mládež a rodina

Materská škola 
– zriaďovateľ Mesto 
Trnava

Telefón Prevádzková doba

L. van Beethovena 16 033/3236792, 795 6.00 – 16.00

Botanická 12 033/ 32 36 796, 798 6.00 – 16.30

Čajkovského 28 033/ 32 36 813, 815 6.15 – 16.30

Hodžova 40 033/ 32 36 829 6.15 – 16.30 

Jirásková 25 033/ 32 36 754, 757 6.00 – 16.30

Limbová 4 033/ 32 36 763, 765, 766 6.00 – 16.30 

Murgašova 13 033/ 32 36 787, 790 6.15 – 16.15 

Narcisová 2 033/ 32 36 805, 808 6.30 – 16.30

Okružná 27 033/ 32 36 783, 785 6.15 – 16.15

Spartakovská 10 033/ 32 36 822, 823, 825 6.15 – 16.30

Teodora Tekela 1 033/ 32 36 771, 773 6.15 – 16.30

Vajanského 3 033/ 32 36 818, 820 6.15 – 16.30

V Jame 27 033/32 36 776 6.30 – 16.30

Materské školy pri ZŠ
zriaďovateľ 
Mesto Trnava

Telefón Prevádzková doba

MŠ pri ZŠ
Ulica Kornela Mahra 9

033/32 36 759 06.00-16.30

MŠ pri ZŠ
Ulica Adreja kubinu 34
elekované pracovisko 
- Ulica  Ružindolská 8

033/32 36 941

033/32 36 801

06.30-16.30

06.30-16.30

MŠ pri ZŠ 
Ulica Ľudová 27

033/32 36 809 07.00-16.15

MŠ pri ZŠ 
Ulica Atómová 1
elekované pracovisko 
– Okružná ulica19

033/32 36 841

033/32 36 780

06.15-16.15

06.15-16.15
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Rodičia maloletých detí sa môžu stretávať v materských centrách. Sú to združe-
nia, v ktorých sa poskytuje poradenstvo tehotným ženám, organizujú pre budú-
ce mamičky rôzne aktivity a stretnutia s rôznymi odborníkmi

  Trnavské materské centrum Tu vybavím:
Okružná ulica 20, 917 01 Trnava    kurz viazania novorodencov
(033/53 41 054, 0907 790 046       cvičenie vlastnou váhou
www.trnavskemc.sk angličtina pre najmenších

                         cvičenie pre tehotné

  Materské centrum „Mama klub“    Tu vybavím:
Ulica Limbova 4, 917 01 Trnava            prípravka tanec a spev
(033/ 32 36 698, 0907 895 955               výtvarný a šachový krúžok, 
www.mamaklub.sk                                 tvorivá dieľňa

Cirkevné školy, 
súkromné školy 
a školské zariadenia na 
území mesta Trnavy

Telefonický 
kontakt

Odkaz na web

Cirkévná materská škola 
sv. Alžbety
Ustianská 11

033/55 02 624
033/55 12 636

www.skolkasvalzbety.sk

MŠ pri ZŠ A. Merici, 
Hviezdoslavova 8

033/55 12 636 materskaskolaam@gmail.com

Súkromná materská škola 
Dedinská 27
Trnava Modranka

0905 33 660 www.meduska.sk

Deti, mládež a rodina

Súkromné predškolské zariadenia:

MŠ pri ZŠ
Ulica Spartakovská 6
elekované pracovisko 
– V Jame 3

033/32 36 767

033/32 36 791

06.15-16.15

06.15-16.15

MŠ pri ZŠ
Ulica Vančurova 38

033/32 36 750 07.00-16.15

MŠ pri ZŠ
Ulica I. Krasku 29
Trnava Modranka

033/55 43 049 06.30-16.30
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Nepriaznivá životná situácia v rodine, 
rodina v kríze...
Rodina s nezaopatreným dieťaťom sa môže ocitnúť v hmotnej núdzi vtedy, ak 
ich spoločný posudzovaný príjem nedosahuje životné minimum a nemôže si ho 
zvýšiť ani prácou alebo majetkom. V tomto prípade sa môže rodina v nepriazni-
vej situácii obrátiť na:  

  Úrad práce sociálnych vecí     Tu vybavím:
a rodiny Trnava dávka v hmotnej núdzi 
Ulica J. Bottu 4                            aktivačný príspevok
(033/24 40 999                                príspevok na bývanie
 www.upsvar.sk príspevok na zdravotnú starostlivosť

 ochranný príspevok
                                           osobitný príspevok
                                         preddavok na pomoc v hmotnej núdzi 
                                           príspevok na nezaopatrené dieťa
                                            náhradné výživné             

Mestský úrad môže rodine s nezaopatreným dieťaťom v prípade nepriaznivej ži-
votnej situácie, straty zamestnania, poskytnúť komplexné odborné poradenstvo. 
Rodina s nezaopatrenými deťmi po splnení určitých podmienok môže požiadať 
na referáte starostlivosti o rodiny s deťmi o jednorazovú sociálnu dávku, ktorá je 
poskytovaná sociálne odkázaným občanom mesta Trnava. 

  Mestský úrad v Trnave          Tu vybavím:  
Odbor sociálny                           jednorazovú sociálnu dávku
Referát starostlivosti                 mimoriadnu dávku na pomoc občanovi  
o rodiny s deťmi                         poradenstvo                                  
Ulica Trhová 3, 
(033/ 32 36 169                                   
www.trnava.sk

  Trnavská arcidiecézna charita    Tu vybavím:
Ulica Hlavná 43,    sociálne poradenstvo
(0948 091 011
www.abu.sk                                    

V živote každej rodiny môže nastať nepriaznivá životná situácia, keď sa dieťa 
ocitne bez akejkoľvek starostlivosti a pomoci dospelej osoby, alebo ak je jeho 
život, zdravie a priaznivý vývoj vážne ohrozený alebo narušený.
Vtedy mu okamžitú pomoc poskytne:
  
Krajské  riaditeľstvo Policajného zboru                   
Ulica Kollárova 31, 
(112, 158
www.minv.sk

Deti, mládež a rodina
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Mestská polícia Mesta Trnava, 
(159                              
Ulica Trhová 2
www.msptrnava.estranky.sk

Ak sa matka s dieťaťom ocitne v nepriaznivej životnej situácii, pomoc pri riešení 
dočasného bývania jej poskytnú:

  Krízové stredisko                                    Tu vybavím:                   
Ulica Ľ. Podjavorinskej 36,    klientovi zariadenia poskytnú:
(033/59 83 911               sociálne poradenstvo
 www.krizovestredisko.zupa-tt.sk psychologické poradenstvo

                                                                        výchovné poradenstvo
                                                                     špeciálne výchovné poradenstvo
                                                          pomoc na zvládnutie krízy
                                                                    vytváranie podmienok 
 na záujmovú činnosť    
                krízová intervencia  

  Azylový dom Tamara                          Tu vybavím:
Okružná ulica 20,            núdzové bývanie        
(033/55 01 446                                   sociálne poradenstvo     
www.mamam.sk                       psychologická starostlivosť

                                                               pomoc pri uplatňovaní práv
                                                               a právom chránených  záujmov   

Náhradná rodinná starostlivosť
Mnoho detí nemá možnosť vyrastať v harmonickom rodinnom prostredí a preto 
je tu  možnosť zverenia do náhradnej rodinnej starostlivosti. Náhradná rodinná 
starostlivosť predstavuje významný právny prostriedok, ktorý rôznymi formami 
pomáha zabezpečiť výchovu detí mimo prostredia úplnej alebo neúplnej rodiny 
vytvorenej biologickými rodičmi, ktorí sa z objektívnych alebo subjektívnych 
dôvodov nemôžu o svoje dieťa postarať.  

Formy náhradnej  rodinnej starostlivosti sú:

- zverenie maloletého dieťaťa do osobnej starostlivosti inej fyzickej osoby než
  rodiča (ďalej len „náhradná osobná starostlivosť“),
- pestúnska starostlivosť,
- osvojenie
- ústavná starostlivosť

Náhradná osobná starostlivosť alebo pestúnska starostlivosť má vždy prednosť 
pred ústavnou starostlivosťou. Ústavná starostlivosť sa vykonáva na základe 
rozhodnutia súdu v krízových zariadeniach, detských domovoch alebo reedukač-
ných centrách. 

Deti, mládež a rodina
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V prípade záujmu o náhradnú osobnú  starostlivosť, pestúnsku starostlivosť, 
osvojenie sa môže občan obrátiť na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, kde 
mu bude poskytnuté: poradenstvo, zápis do zoznamu žiadateľov, psychologické 
vyšetrenie, celková príprava fyzickej osoby, ktorá má záujem stať sa náhrad-
ným rodičom, sprostredkovanie prípravy na náhradnú rodinnú starostlivosť, 
sprostredkovanie medzištátneho osvojenia

  Úrad práce, sociálnych vecí  Tu vybavím:
a rodiny Trnava    jednorazový príspevok pri zverení 
Ulica J. Bottu 4    do náhradnej starostlivosti, 
(033/24 40 999  opakovaný príspevok dieťaťu,
www.upsvar.sk   opakovaný príspevok

  náhradnému rodičovi 

  Mestský úrad v Trnave         Tu vybavím:
Ulica Trhová 3                          poradenstvo                                                                         
Odbor sociálny
Referát starostlivosti o rodiny s deťmi
(033/32 36 169
www.trnava.sk

  Poradenské miesto               Tu vybavím:
Návrat v Trnave,                      príprava na náhradné rodičovstvo
Ulica Trhová 2,     poradenstvo
(0917 649 478                          špecifické poradenstvo
www.navrat.sk                                              víkendové pobyty

                                                    klub pre rodiny 
  Spoločnosť priateľov detí                  Tu vybavím: 

detských domovov Úsmev ako dar   anjelský program, sociálny program,
Námestie Jozefa Herdu 1             príprava na náhradnú 
(0910 781 773                      rodinnú starostlivosť,
www.usmev.sk                          vzdelávanie, terénna sociálna práca

Rodina s výchovnými problémami
Rodina s nezaopatrenými deťmi, u ktorej sa vyskytli výchovné problémy, pod  
ktorými rozumieme napr.: klamstvá, záškoláctvo, trestná činnosť, úteky z do-
mu, prejavy agresie, šikanovanie, užívanie drog a návykových látok, konzumá-
cia alkoholu iné závislosti sa môže občan obrátiť na: 

  Úrad práce sociálnych vecí a rodiny Trnava
Ulica J. Bottu 4
Odbor sociálnych vecí a rodiny                                               
Oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately 
Referát poradensko – psychologických služieb, 
(033/ 24 40 615
www.upsvar.sk

Deti, mládež a rodina
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  Centrum pedagogicko                 Tu vybavím:
     - psychologického                         odborné poradenstvo

poradenstva a prevencie                
Ulica M. Sch. Trnavského 2, 
(033/5514423                        
Ulica Jiráskova 25 
(bývalé jasle a materská škôlka), 
(033/55 03 904  
www.cpppap.szm.com

  Centrum MAK                     Tu vybavím: 
Coburgova ulica 26            poradenstvo, voľnočasové aktivity
(0903 781 464                       pre deti a mládež,
www.usmev.sk                        vzdelávanie, mimoklubové činnosti,
e-mail: info@usmev.sk             sociálne poradenstvo, 

 terénna sociálna práca

  Mestský úrad v Trnave Tu vybavím:
terénna sociálna práca          sociálne poradenstvo,                                
Coburgova ulica 27                 sociálna práca
(033/32 36 281                           v prirodzenom prostredí klientov 
www.trnava.sk                    

  Centrum pomoci pre rodinu      Tu vybavím:
Ulica Štefánikova 46,  poradenstvo, prevencia a vzdelávanie,
(0948 020 412   dobrovoľníctvo, pastorácia
www.cppr.sk                                       

  Centrum Coburgovo, n.o.        Tu vybavím:
prevádzka: Ulica Limbova 7         sociálne služby v komunitnom centre,
(0944 065 259                           poskytovanie základného sociálneho 

 poradenstva, pomoc pri príprave 
 na školské vyučovanie, 
 záujmová činnosť, služby 
 v zariadení na vykonávanie SPODaSK, 
 pomoc pri uplatňovaní práv 
 a právom chránených záujmov 

Deti, mládež a rodina

  Saleziani don Bosca
Ul. J. Hlúbika 11
(0910 343 597
www.kopanka.sk
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Rodina so zdravotne postihnutým dieťaťom 

Rodina s nezaopatreným dieťaťom sa v prípade poskytovania akýchkoľvek in-
formácií o poskytovaní rôznych príspevkov na kompenzáciu občanov ZŤP  môže 
obrátiť na:       
  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava

Ulica Jána  Bottu 4 
(033/24 40 640
(033/24 40 670
www.upsvar.sk

Zoznam organizácií združujúce zdravotne znevýhodnené deti a mládež: 

  OZ rodičov a priateľov detí s kombinovaným postihnutím ISKIERKA
Ulica L.v. Beethovena 20
(0915 883 323
www.iskierka.sk
Sociálne poradenstvo, voľnočasové aktivity.

  OZ ZVONČEK pri Spojenej škole 
Čajkovského ulica 50 
(033/53 53 046
Združenie rodičov, ktorí si vymieňajú skúsenosti vo výchove a vzdelávaní ich 
detí.  

  OZ Kubináci, ZŠ s MŠ 
Ulica Andreja Kubinu 34
(0903 919 975
www.zskubinutt.edu.sk
Poradenstvo pre zdravotne postihnuté deti a mládež a ich rodiny, rehabilitač-
no – ozdravovacie pobyty, kultúrna, športová a rekreačná činnosť,  podpora 
vzdelávania a následného uplatnenia zdravotne postihnutých detí a mládeže 
v ich ďalšom živote.

  NEZÁBUDKA pri Špeciálnej základnej škole internátnej, 
Spojná ulica 6 
(033/55 01 810 
www.szsitrnava.sk
Podpora pozitívneho rozvoja detí s mentálnym postihnutím a s kombinova-
ným postihnutím, ktorí sú žiakmi školy.

Deti, mládež a rodina
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  Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím     
Ulica Trhová 2, 
(0908 762 622                                              
www.zpmptt.sk   
Podpora a poradenstvo rodinám, rehabilitačno-integračné pobyty.                                           

Materské a základné školy pre deti s nepriaznivým zdravotným  stavom:

  Špeciálna základná škola s materskou školou 
Čajkovského ulica 50, 917 08 Trnava
(033/ 552 1067 
(033/ 535 3046 
e-mail: specialnazakladnaskola@mail.t-com.sk
www.spojenaskola-tt.sk 

  Špeciálna základná škola internátna 
Spojná ulica 6, 917 00 Trnava 
(033/55 01 810 
e-mail: szs.tt@mail.t-com.sk
www.szsitrnava.sk 

  Spojená škola Beethovenova 
Ulica L. van Beethovenova 27, Trnava
(033/ 53 31 989
www.szsspptt.edu.sk

  Centrum špeciálno- pedagogického poradenstva
Čajkovského ulica 55, Trnava
(033/55 21 165
www.dictrnava.edupage.org

Deti, mládež a rodina
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Seniori

Dovŕšili ste dôchodkový vek  
a potrebujete vybaviť dôchodok...
Starobný dôchodok je dôchodková dávka, ktorá sa za splnenia podmienok 
poskytuje zo starobného poistenia fyzickej osoby. Účelom tejto dávky je finančne 
zabezpečiť seniora v starobe. 

Nárok na dôchodkovú dávku má aj zdravotne znevýhodnená fyzická osoba, 
ktorá je zabezpečená  invalidným dôchodkom.  Tento sa vypláca z invalidné-
ho poistenia  fyzickej osoby, ktorá  pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má 
pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40% v porovnaní so 
zdravou fyzickou osobou.

Nárok na pozostalostné dôchodkové dávky majú aj pozostalí po nebohom 
rodinnom príslušníkovi, ktorý bol dôchodkovo poistený, za splnenia zákonom 
stanovených podmienok.  

  Sociálna poisťovňa, pobočka Trnava         Tu vybavím:
Ul. V. Clementisa 24, 917 22 Trnava starobný dôchodok
(0906 174 000, (02/3247 4000            invalidný dôchodok
(0906 174 048, (02/3247 4084 (ústredňa) vdovský, vdovecký dôchodok
e-mail: trnava@socpoist..sk sirotský dôchodok
www.socpoist.sk   

Som dôchodca a chcem sa stať členom 
denného centra...
Denné centrá pre seniorov

V dennom centre sa poskytuje sociálna  služba počas dňa fyzickým osobám, 
ktoré dovŕšili dôchodkový vek a fyzickým osobám s nepriaznivým zdravotným 
stavom. Poskytujú priestor na záujmovú a kultúrnu činnosť, udržiavanie fyzic-
kej a psychickej aktivity, poradenstvo a sociálnu komunikáciu. V našom meste 
ich spravuje Stredisko sociálnej starostlivosti, Ulica V. Clementisa 51.

Nachádzajú sa na ulici:

  Hospodárska 35
  Limbová 11
  Beethovenova 20
  V. Clementisa 51
  Novosadská 4 (Katolícka jednota)
  Ľudová 14
  Hlavná 17 (JDS)
  Dedinská 9 (KD Modranka)



16 17

Jedálne pre seniorov

Občania, ktorí dosiahli dôchodkový vek a občania s nepriaznivým zdravotným 
stavom, príp. fyzické osoby, ktoré nemajú zabezpečené nevyhnutné podmienky 
na uspokojovanie základných životných potrieb, majú možnosť prostredníctvom 
Strediska sociálnej starostlivosti, Ulica Vladimíra Clementisa 51, požiadať 
o poskytovanie stravovania. 

Výdajne stravy sa nachádzajú na ulici: 

  V. Clementisa 51 
  Novosadská 4 (Katolícka jednota)
  Seredská 66 (KD Modranka)
  Hospodárska 35
  Limbova 11
  Ľudová 14

  Stredisko sociálnej starostlivosti                 Tu vybavím:
V. Clementisa 51, 917 01 Trnava        informácie o denných centrách
(033/32 36 617 informácie o stravovaní
www.sss.sk stravné lístky
www.trnava.sk     

Rozvoz stravy do domácností

Trnavská arcidiecézna charita a Katolícka jednota Slovenska zabezpečuje aj 
rozvoz obedov pre fyzické osoby, ktoré sú na túto službu odkázaní z dôvodu 
nepriaznivého zdravotného stavu, na základe vydaného rozhodnutia 
o odkázanosti na sociálnu službu.  

  Trnavská arcidiecézna charita     
Ul. Hlavná 43
(033/55 11 396, (0948 362 875 
e-mail: sekretariat@charitatt.sk
www.charitatt

  Katolícka jednota Slovenska     
Ul. Novosadská 4
(033/55 15 058 
e-mail: kjstt@stonline.sk

Seniori
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Seniori  a zdravotne znevýhodnení občania 
v nepriaznivej sociálnej situácii 
Mnohí seniori a zdravotne znevýhodnení občania sa po priznaní dôchodkovej 
dávky ocitnú v hmotnej núdzi. Hmotná núdza je stav, keď príjem členov 
domácnosti nedosahuje sumy životného minima ustanovené osobitným 
predpisom a členovia domácnosti si nevedia, alebo nemôžu prácou, výkonom 
vlastníckeho práva, alebo iného práva k majetku a uplatnením nárokov 
zabezpečiť príjem alebo zvýšiť príjem.

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Trnava Tu vybavím:
Jána Bottu 4, 917 01 Trnava kompenzačné dávky
(033/24 40 999 – ústredňa dávky v hmotnej  núdzi
e-mail:  tt@upsvr.gov.sk preukaz osoby s ŤZP
web: www.upsvar.sk/tt parkovací preukaz

        

Sociálne služby 
Seniorom sú poskytované sociálne služby v zmysle platnej legislatívy (zákon 
č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách...). Ide o rôzne druhy služieb, ktoré sa  
poskytujú občanom na základe vydaného právoplatného rozhodnutia, v ktorom 
je stanovený stupeň odkázanosti na sociálnu službu.  Vydaniu rozhodnutia 
predchádza podanie žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.

  Mestský úrad v Trnave                Tu vybavím:
Trhová 3,  917 71 Trnava                posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
(033/32 36 167 – odbor sociálny     poradenstvo pri umiestnení do zariadení  
(033/32 36 101 – ústredňa              poskytujúcich sociálne služby
www.trnava.sk               základné poradenstvo

Senior, ktorý je odkázaný na poskytovanie sociálnej služby, sa môže rozhodnúť, 
o ktorú z nasledovných foriem sociálnej služby má záujem: 

Formy sociálnej služby: 

   Ambulantná – fyzická osoba je dopravovaná do miesta poskytovania 
sociálnej služby

  Terénna – poskytuje sa v prirodzenom prostredí fyzickej osoby

  Pobytová – celoročné umiestnenie fyzickej osoby s ubytovaním 
v niektorom z nižšie uvedených zariadení poskytujúcich sociálne služby

  Odľahčovacia – ide pobytovú službu, ktorá sa poskytuje na dobu určitú 
– maximálne na 30 dní v kalendárnom roku. 

Seniori
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Ambulantná služba sa v našom meste poskytuje v denných stacionároch. 
V týchto zariadeniach sa poskytuje sociálna služba fyzickej osobe, ktorá je na 
túto službu odkázaná len na určitý čas počas dňa - od rána do poobedia. Posky-
tuje sa tu sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, pomoc pri odkázanosti 
inej fyzickej osoby, pracovná terapia, záujmová činnosť.

Zariadenia ambulantnej služby na území mesta:

  Denný stacionár pre seniorov – prevádzkuje Záujmové združenie Rodina
Ulica Okružná 20
(033/55 01 489,  (0918 498 946, (0915 956 141

  Denný stacionár Domova dôchodcov a sociálnych služieb strediska     
evanjelickej diakonie 
Ulica Kalinčiakova 45
(033/55 45 208, (033/55 45 024, (0905 505 832
www.diakonia.sk

  Denný stacionár NÁŠ DOM, n. o.
Ulica Beethovenova 20
(033/53 53 947, (0905 352 551,
e-mail: nasdom@atlas.sk

  Denný stacionár, satelitné zariadenie  Domova sociálnych služieb 
     Humánum Zavar

Ulica Stromová 
(033/55 97 107, (55 97 506 
www.dsshumanum.sk

Pobytová služba sa v našom meste poskytuje v zariadeniach pre seniorov 
a v zariadeniach opatrovateľskej služby počas 24 hodín denne. V týchto 
zariadeniach sa poskytuje ošetrovateľská starostlivosť, pomoc pri odkázanosti 
na sociálnu službu, sociálne poradenstvo, sociálna rehabilitácia, ubytovanie, 
stravovanie, upratovanie, pranie žehlenie, údržba bielizne, osobné vybavovanie 
a zabezpečuje sa záujmová činnosť. 
V týchto zariadeniach sa poskytuje aj odľahčovacia služba, o ktorú   môže požia-
dať fyzická osoba poberajúca príspevok za opatrovanie blízkej osoby na základe 
posudku vydaného príslušným úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.  Forma 
poskytovania predmetnej služby môže byť aj ambulantná, príp. terénna, podľa 
výberu klienta. Poskytuje sa však maximálne na 30 dní v kalendárnom roku.

Zariadenia pobytovej služby na území mesta:
  Zariadenie pre seniorov, Ulica Terézie Vansovej 5

Ulica Terézie Vansovej 5
(033/32 36 711, (033/32 36 712, (0905 972 017  
www.trnava.sk

Seniori
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  Zariadenie opatrovateľskej služby, Hospodárska 62 – spravuje Stredisko    
     sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51 

Ulica V. Clementisa 51 
(033/32 36 607, (033/32 36 650
e-mail: zos.hospodarska@sss.trnava.sk
www.trnava.sk

  Zariadenie opatrovateľskej služby, Coburgova 24 – spravuje Stredisko 
     sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51

 Ulica V. Clementisa 51 
(033/32 36 607, (033/32 36 662
e-mail: zos.coburgova@sss.trnava.sk
www.trnava.sk

  Svetlo - domov pre seniorov, n. o., Františkánska 2  - Zariadenie pre seniorov 
+ Zariadenie opatrovateľskej služby; poskytujú aj sociálnu službu požičiavania 
pomôcok pre fyzické osoby s nepriaznivým zdravotným stavom
Ulica Františkánska 2 
(033/55 45 433, (0903 450 944
e-mail: svetlo.no@gmail.com
www.svetlotrnava.sk

  Stredisko evanjelickej diakonie, Evanjelický diakonický domov dôchodcov 
     a sociálnych služieb, Kalinčiakova 45 

Ulica Kalinčiakova 45
(033/55 45 208, (033/55 45 024, (0905 505 832
www.diakonia.sk

Terénna sociálna služba sa poskytuje v domácom prostredí. Poskytovateľ soci-
álnej  služby – opatrovateľka,  prichádza za klientom do domácnosti. Poskytuje 
sa maximálne na 7,5 hodín denne, rozsah dennej doby poskytovania sociálnej 
služby sa riadi podľa želania prijímateľa sociálnej služby.   

Terénnu sociálnu službu na území mesta Trnava poskytovajú:

  Stredisko sociálnej starostlivosti, V. Clementisa 51 -  forma 
     opatrovateľskej služby v prirodzenom rodinnom prostredí fyzickej osoby   

Ulica V. Clementisa 51
(033/32 36 612, (033/32 36 620
e-mail: opatrovatelska.sluzba@sss.trnava.sk
www.trnava.sk

  Trnavská arcidiecézna charita, 
     Hlavná 43 -  opatrovateľská služba fyzickej osoby

Seniori
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Ulica Hlavná 43
(033/55 11 396, (0948 362 875 
e-mail: sekretariat@charitatt.sk
www.charitatt

  Katolícka jednota, Novosadská 4 – opatrovateľská služba fyzickej osoby
Ulica Novosadská 4
(033/55 15 058
e-mail: kjstt@stonline.sk
www.kjs.sk

  SENIORKA n. o., Ul. Československej armády 24, 974 01  Banská Bystrica
(0911 207 497
e-mail: trnava@seniorka.sk
www.seniorka.sk

  SATIS  – Agentúra domácej opatrovateľskej služby
Ulica Paulínska 20
(0908 197 721, (0908 856 375, (0907 103 577
e-mail: satis@centrum.sk
www.satis-opatrovanie.sk

 

Finančná pomoc samosprávy
Mestský úrad v Trnave                                                
Ulica Trhová 3,  917 71 Trnava                               
(033/32 36 167 – odbor sociálny  
(033/32 36 101 – ústredňa         
www.trnava.sk  

Tu vybavím:

   jednorazové sociálne dávky sociálne odkázaným seniorom – na základe posú-
denia sociálnej odkázanosti jednotlivca, príp. manželskej dvojice

Mesto Trnava poskytuje v súčasnosti seniorom a zdravotne znevýhodne-
ným občanom ďalšie benefity: 

  zľavy na vstupenky na filmové predstavenia v mestských kinách (kino 
Hviezda, amfiteáter)  

   možnosť využitia športového areálu v exteriéri na Ulici Starohájska (za bu-
dovou Daňového úradu) – všetci seniori

Seniori
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Zoznam organizácií združujúcich zdravotne znevýhodnených občanov 
v meste Trnava:

  Slovenský zväz telesne postihnutých
Ulica Vančurova 1, Trnava
(033/55 13 794, (0911 132 916, (0908 097 663
www.sztp.sk 

  Zväz postihnutých civilizačnými chorobami, klub kardiakov, 
     respirikov a diabetikov
     Ulica Vančurova 1, Trnava
(0908 864 153
e-mail: zpcch.tt@orangemail.sk

  Liga proti rakovine
Ulica Vančurova 1, Trnava
(0904 689 828
e-mail: valet.maria@pobox.sk
www.lpr.sk

  Liga zdravia Slovensko
Ulica Ferka Urbánka 1, Trnava
(0903 218 052
e-mail: ligazdravia@gmail.com
www.ligazdravia.eu

  Slovenská liga celiakov
Ulica Radlinského 1, Trnava
(0918 689 087
e-mail: celiakia@golemtech.sk
www.celiakpn.sk

  Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
Ulica K. Čulena 12, Trnava
(0905 830 921, (0911 790 378 
e-mail: unss39@ttonline.sk
www.unss.sk

  Trnavský spolok nepočujúcich
Ulica K. Čulena 12, Trnava
(0911 286 932, (0911 909 186
e-mail: deaf.tsn@gmail.com
www.tsn.sk.

Seniori
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  Poradensko-rehabilitačné centrum sluchovo postihnutých 
     Trnavského kraja

Ulica Novosadská 4, Trnava
(0917 648 731
e-mail: poradenstvo.trnava@zoznam.sk
www.trnava-vuc.sk

  ILCO – klub stomikov
Ulica Vančurova 1, Trnava
(033/55 90 063
www.ilco-club-stomikov-trnava.sk

  Klub sclerosis multiplex
Ulica Vančurova 1, trnava
(0911 141 581
e-mail: milos.zambokrethy@gmail.com
www.szsm.trnava.sk

  Klub vozičkárov OZ
Ulica Hopodárska 84
(0905 970 740
e-mail: info@vozickari-tt.sk
www.sztp.sk

Seniori
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Občania v ťažkých
životných situáciách
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Občan, ktorý sa z rôznych dôvodov ocitne v situácii, kedy si nevie, alebo nemôže 
zabezpečiť základné životné podmienky na uspokojovanie základných životných 
potrieb, môže hľadať pomoc: 

  Mestský úrad Trnava
Trhová ulica 3
917 01  Trnava 
(033/32 36 101 (ústredňa)
(033/32 36 167 (referát sociálnej pomoci občanom)
www.trnava.sk         

Tu vybavím:
Sociálno právne poradenstvo:
   osamelé osoby
   osoby so zdravotným postihom
   osoby, ktoré si samé nedokážu uplatňovať a chrániť práva
   osoby prepustené z výkonu trestu odňatia slobody
   osoby trpiace závislosťami
   osoby, ktoré stratili strechu nad hlavou  

Finančnú pomoc: 

   jednorazová sociálna dávka 

   môže byť poskytnutá všetkým skupinám osôb, ktorým sa poskytuje 
sociálno-právne poradenstvo, sú občania Mesta Trnava a spadajú do  kategó-
rie sociálne slabších osôb. 

  účelovo určená dávka
   pri nástupe na kúpeľnú liečbu
   pri živelnej pohrome 
   pri vybavení osobných  dokladov
   pri úmrtí člena rodiny na pokrytie pohrebných   a cintorínskych služieb  

Umiestnenie občana v krízovej situácii 
v sociálnom zariadení
Mesto Trnava poskytuje pobytové sociálne služby v mestských 
sociálnych zariadeniach:
   Zariadenie pre seniorov, ul. Terézie Vansovej 5 (pobytová forma služby) 

viď.str. 18
   Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Hospodárska 62 (pobytová forma 

služby) viď.str. 19
   Zariadenie opatrovateľskej služby, ul. Coburgova 24 (pobytová forma 

služby) viď.str. 19

Občania v ťažkých životných situáciách
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Nocľaháreň pre bezdomovcov, ul. Coburgova 26 
(ambulantná forma služby)
V nocľahárni sa fyzickej osobe v nepriaznivej sociálnej situácii, ktorá nemá 
zabezpečené ubytovanie, alebo doterajšie bývanie nemôže užívať, poskytuje: 

   ubytovanie poskytnutím prístrešia na účel  prenocovania
   sociálne poradenstvo
   sú vytvorené  podmienky na prípravu stravy
   služby na vykonanie osobnej hygieny

Zoznam organizácií poskytujúcich sociálne služby 
pre občanov v ťažkých životných situáciách 
v meste Trnava:
  Trnavská arcidiecézna charita

Hlavná 43
917 01 Trnava 1 
(0903 402 133, (033/55 11 396 
Tel./Fax: 033/5511 396 
e-mail: sekretariat@charitatt.sk
www.charitatt.sk

Centrum pomoci človeku Trnava
(033/53 33 159
(0948 09 10 11
e-mail: k.bacikova@charitatt.sk
e-mail: sona.pobiecka@charitatt.sk

Tu vybavím:
Centrum pomoci človeku je určené hlavne ľuďom bez domova, osobám závislým 
od psycho aktívnych látok a ľuďom v sociálnej a hmotnej núdzi.

Nízkoprahové denné centrum  
Tu vybavím:                     
   sociálne poradenstvo
   pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov
   výdaj stravy, potravín
   vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny

Registrácia a predaj časopisov NOTABENE a CESTA

Tu vybavím:
   registrácia a evidencia  záujemcov o predaj časopisov, 
   výdaj časopisov

Občania v ťažkých životných situáciách
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Sociálny šatník
Tu vybavím:
   príjem a výdaj šatstva, obuvi a potrieb do domácnosti 

Potravinová pomoc
Tu vybavím: 

   príjem a výdaj potravín

  Katolícka jednota Trnava,
Novosadska 4, 
917 00 Trnava
(033/ 55 15 058
e-mail: kjstt@stonline.sk
www.kjs.sk

Humanitné centrum
Tu vybavím:
   príjem a výdaj šatstva, obuvi, hračiek a iných vecí pre sociálne odkázaných 
      ľudí, bezdomovcov, občanov prepustených z väzby a pod.

  O.Z. Kroky Jaslovské Bohunice
Šidunky 253
919 30  Jaslovské Bohunice 
(0904 415 286
e-mail: ozkroky@gmail.com

Občianske združenie Kroky sa venuje ľuďom, ktorí stratili strechu nad hlavou.

Tu vybavím:
   ubytovanie, stravovanie, oblečenie a psychickú podporu
   pomoc pri hľadaní práce a realizovanie pracovných návykov v mieste 
      komunity pri chove domácich zvierat a záhradných prácach

  Denný psychiatrický stacionár pri Psychiatrickom oddelení FN Trnava
Psychiatrické oddelenie
Andreja Žarnova 11
917 75 Trnava
(033/59 38 414
e-mail: psychiatria@fntt.sk

Je určený na doliečovanie dospelých pacientov s rôznymi psychiatrickými 
diagnózami (depresie, psychózy, organické poruchy, závislosti).

Tu vybavím:
   psychosociálnu rehabilitáciu
   individuálnu a skupinovú psychoterapiu

Občania v ťažkých životných situáciách
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   arteterapiu
   ergoterapiu
   muzikoterapiu
   pomoc obetiam sexuálneho násilia

Pomoc pri závislostiach 
Pod pojmom závislosť myslíme nie len závislosť na  drogách, ale i alkoholizmus či 
závislosť na hracích automatoch. Ak zistíte, že občan má problém so závislosťou, 
najlepším riešením je obrátiť sa na odbornú pomoc špecialistov a odborníkov. 

 Ambulantné krízové centrum Otvorené srdce
Starohájska ulica 2, 
(0911 180 276
e-mail: hornyykz@wmx.sk
www..otvorene-srdce.sk

Tu vybavím:
   telefonická krízová intervencia (pracovné dni 8,00 - 17,00 hod., 
      na tel. čísle 0911 180 276)
   individuálna psychoterapia a poradenstvo 
   sociálna práca a sociálne poradenstvo 
   skupinová psychoterapia klientov závislých od alkoholu, nelátkovo 
      závislých klientov,
   skupinová psychoterapia klientov závislých od nealkoholových drog  
   skupinová psychoterapia rodinných príslušníkov závislých
   preventívne aktivity  

 KLUS Trnava, Klub usilujúcich o triezvosť, Trnava 
Rybníková 15 
917 01 Trnava
(0911 130 521 
e-mail: janaclubo@gmail.com 

Tu vybavím:
   propagácia a podpora triezveho a zdravého životného štýlu bez závislostí
   prevencia všetkých závislostí
   pomoc pri integrácii abstinujúcich do bežného života
   pomoc v zmierňovaní ľudského utrpenia spôsobené chorobnými závislosťami

 Abstinentský klub A-klub Trnava
Hospodárska 35
917 01 Trnava
(0903 411 998
e-mail: tduranova @gmail.com

Občania v ťažkých životných situáciách
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Tu vybavím:
   doliečovanie abstinujúcich 
   svojpomocné klubové stretnutia abstinujúcich a rodinných príslušníkov
   sociálno – rehabilitačné pobyty

 Centrum pre adiktológiu a duševné zdravie, n.o.
Business Centra Aquapolis
Piešťanská ulica č. 3
917 01 Trnava
(033/24 00 285 (po 16:00)
(0908 942 258 (po 13:30).
e-mail: ambulanciatrnava@gmail.com
www.centrumpreadiktologiu.sk 

Tu vybavím:
   odborná liečba alkoholizmu a drogových závislostí. 

 Občianske združenie Storm
(0905 943 229
e-mail: zdruzenie.storm@gmail.com

Združenie STORM je občianske združenie, ktoré sa na základe nízko 
prahových princípov venuje problematike terénnej sociálnej práce s užívateľmi 
drog a s osobami pracujúcimi v sex-biznise v mestách Trnava, Nitra a Sereď. 

 Centrum právnej pomoci
Potrebujem právnu pomoc, ale nemám prostriedky na jej zabezpečenie...
Kancelária Hlohovec
M.R.Štefánika 1
P.O.Box 115
920 01 Hlohovec
(033/242 00 71, 242 00 72, (0907 938 332
e-mail: info.hc@centrumpravnejpomoci.sk
www.centrumpravnejpomoci.sk

Občania Mesta Trnava môžu využívať Centrum právnej pomoci v Hlohovci. 
Zmyslom práce centra  je poskytovať kvalitnú komplexnú právnu pomoc ľuďom, 
ktorí pre nedostatok prostriedkov nemôžu využívať právne služby.

Nízky príjem alebo strata zamestnania
 Úrad práce, sociálnych vecí  a rodiny Trnava

Ulica Jána Bottu 4
917 01 Trnava
(033/24 40 999
e-mail: tt@upsvr.gov.sk
www.upsvar.sk/tt

Občania v ťažkých životných situáciách
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Ak ste stratili  zamestnanie a ste bez príjmu, môžete sa zaevidovať ako uchádzač 
o zamestnanie.  

Tu vybavím:
   príspevok ku mzde zamestnanca
   príspevok na aktivačnú činnosť formou menších obecných služieb pre obec
   príspevok na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby 
   príspevok na dochádzku za prácou 
   príspevok na presťahovanie za prácou 
   príspevok na samostatnú zárobkovú činnosť (samozamestnanie) 
   ďalšie možnosti vzdelávania a prípravy pre trh práce uchádzača 
      o zamestnanie a záujemcu o zamestnanie

Nemám nárok na dávku v nezamestnanosti.... 
Ak ste si uplatnili všetky zákonné nároky ako sú: výživné, náhradné výživné, 
dávka v nezamestnanosti, dávky nemocenského poistenia, dávky dôchodkového 
poistenia, dávky úrazového poistenia, dávky garančného poistenia a poistenia 
v nezamestnanosti, nároky z pracovno-právnych vzťahov, dávky výsluhového za-
bezpečenia a opakované štátne sociálne dávky okrem prídavku na dieťa, môžete 
požiadať o dávku v hmotnej núdzi a príspevky k nej.

Ošetrovateľská starostlivosť je...
Poskytovanie zdravotnej starostlivosti so špecializáciou Agentúra domácej ošet-
rovateľskej starostlivosti (ADOS) v prirodzenom domácom prostredí.

poskytuje sa: 
   pacientom po prepustení z hospitalizácie 
   akútne chorým, ktorých stav nevyžaduje hospitalizáciu
   chronicky chorým
   onkologicky chorým
   pacientom v terminálnom štádiu ochorenia

výkony: 
   ošetrovanie rán po úrazoch a operáciách
   ošetrovanie chronických rán a preležanín
   aplikáciu injekcií a infúzií
   monitorovanie základných životných funkcií
   odbery biologického materiálu
   starostlivosť o stómie a katétre
   podávanie klyzmy a cievkovanie u žien 
      (cievkovanie u mužov je odborný lekársky výkon)
   ošetrovateľská rehabilitácia

Občania v ťažkých životných situáciách
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výkony hradí:

Všeobecná zdravotná poisťovňa 
Zdravotná poisťovňa Union 
Zdravotná poisťovňa Dôvera

Poskytovatelia:

  ADOS Charitas Trnava-Ošetrovateská služba
Ulica Hlavná 43
917 01 Trnava
(033/55 11 397 (denne od 8.00 do 10.00)
(0910 788 026 (denne od 8.00 do 16.00)
e-mail: ados@charitatt.sk
www.charitatt.sk

  ADOSKA, s.r.o., Trnava
Ulica Kollárova 32917 01 Trnava
(0908 723 856  

  SALVUS, s.r.o. - poboka Trnava
Fakultná nemocnica Trnava
Ulica Andreja Žarnova 11
917 01 Trnava
(0948 556 557 
e-mail: ados@salvus.sk
www.salvus.sk
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Byty a bývanie 
v meste Trnava



32 33

Byty a bývanie v meste Trnava

■ Nájomné byty postavené zo Štátneho fondu rozvoja bývania 
    a dotácií Ministerstva výstavby, dopravy a regionálneho rozvoja:

   Byty na Ulici J. G. Tajovského 20, 21  
   Byty na Ulici Veternej 18 C – F 
   Byty na Ulici Františkánskej 3
   Byty na Coburgovej ulici 60/A,B,C
   Bezbariérové byty pre ŤZP, Ulica Veterná 18 C - F, Ulica Františkánska 3, 

Ulica V. Clementisa 71 a 81, Ulica J. G. Tajovského 21, Coburgova ulica 60/A
   Byty pre potreby mesta, Ulica Veterná 18 C - F, Ulica Františkánska 3, 

Ulica Františkánska 24, Ulica V. Clemetnisa 77 a 78, Coburgova ulica 60/
A,B,C, Ulica J.G.Tajovského 20,21 

   Nájomné byty pre zamestancov PCA Slovakia s.r.o. 
      na Ulici Františkánskej 24 a V.Clementisa 72 – 83

Základné kritéria v zmysle VZN č. 378 o nakladaní s nájomnými bytmi vo 
vlastníctve Mesta Trnava v znení noviel pre posúdenie kompletnosti žiadosti sú: 
1) Byť občanom mesta Trnava, minimálne 2 roky pred podaním žiadosti.
2) Mať dostatočný príjem, nie však vyšší ako je trojnásobok životného minima, 

pri opakovanom uzavretí 3,5 násobok životného minima.
3) Byť zamestnaný, alebo byť poberateľom štátnej dávky (napr. príspevok 

za opatrovanie blízkej osoby, rodičovský príspevok, invalidný, alebo starobný 
dôchodok).

4) Nesmie byť vlastníkom iného bytu a nesmie mať dlh voči mestu.
5) Pri žiadosti o byty pre ŤZP nesmie žiadateľ, so spoločne posudzovanými 

osobami  prekročiť 4-násobok životného minima, pri opakovanom predĺžení 
4,5 násobok životného minima.

6) Pri žiadostiach o byty pre nájomcov – zamestnancov PCA Slovakia s.r.o., 
    predkladá žiadosti na mestský úrad automobilová spoločnosť.

 
■ Ostatné nájomné byty a ubytovne  

Základné kritéria v zmysle príkazu primátora č. 5/2008 v znení novely pre 
posúdenie kompletnosti žiadosti sú:
1) Byť občanom mesta Trnava, minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti.
2) Mať príjem v podobe napr. dávky v hmotnej núdzi, invalidného, 

  Mestský úrad Trnava  Vybavím tu:
Ulica Trhova 3 žiadosť o pridelenie nájomného,
(033/32 36 171 (odbor sociálny)   sociálneho, malometrážneho bytu 
www.trnava.sk a ubytovne 

         poradenstvo občanom ohľadom 
                                                                            bytovej problematiky
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alebo starobného  dôchodku, alebo inej štátnej dávky, čistého príjmu z dohody 
o vykonaní práce, alebo z hlavného pracovného pomeru. Nesmie však žiadateľ 
prekročiť trojnásobok životného minima.

3) Nesmie mať dlh voči mestu.

■ Ostatné byty 
Sú to neodpredané byty v rôznych lokalitách mesta súčasným nájomcom. S tý-
mito bytmi sa disponuje v zmysle „Nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta 
Trnava“. Uvoľnené byty sa odpredávajú vo verejnej obchodnej súťaži resp. je 
možné byt prideliť, napr. ak je Mesto Trnava povinné poskytnúť nájomcovi iného 
bytu, bytovú náhradu, ako výnimku z nakladania s bytmi vo vlastníctve Mesta 
Trnava, ktorú schvaľuje Mestské zastupiteľstvo mesta Trnava. U týchto bytov 
dochádza tiež k prechodu nájmu bytu, realizujú sa výmeny bytov medzi opráv-
nenými nájomcami a k predĺženiu, alebo obnoveniu nájomnej zmluvy. Oprávne-
ní nájomcovia môžu tiež požiadať o spoločný nájom bytu, alebo podnájom.  

■ Žiadatelia o malometrážne byty pre starobných dôchodcov

Základné kritéria v zmysle Nakladania s malometrážnymi bytmi vo vlastníctve 
Mesta Trnava   pre posúdenie kompletnosti žiadosti sú:
1) Byť občanom mesta Trnava, minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti.
2) Dovŕšiť starobný vek.
3) Nesmie mať dlh voči mestu.

■ Ubytovne 
Základné kritéria v zmysle Nakladania s mestskými ubytovňami vo vlastníctve 
Mesta Trnava   pre posúdenie kompletnosti žiadosti sú:
1) Byť občanom mesta Trnava, minimálne 5 rokov pred podaním žiadosti.
2) Mať príjem v podobe napr. dávky v hmotnej núdzi, invalidného, 

alebo starobného  dôchodku, alebo inej štátnej dávky, čistého príjmu z dohody 
o vykonaní práce, alebo z hlavného pracovného pomeru. 
Nesmie mať dlh voči mestu
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  Mestský úrad Trnava                          Tu vybavím:
Ulica Trhová 3                              úmrtný list
(033/32 36 181 (matričný úrad)   mimoriadnu dávku na                 
(033/32 36 167, (odbor sociálny)                         pomoc občanovi                   
 www.trnava.sk

  Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny        Tu vybavím:
Ulica Jána Bottu 4                                         príspevok na pohreb
(033/24 40 999
www.upsvar.sk

  Sociálna poisťovňa                       Tu vybavím:
Ulica V. Clementica  24/A         vdovský/vdovecký dôchodok 
(02/32 47 40 81                                       sirotský dôchodok
www.socpoist.sk

Úmrtie v rodine

Ak sa rozhodnete pri zaobstarávaní pohrebu spoľahnúť na pohrebnú službu, 
tá vám poskytne komplexné služby spojené s pohrebom a vybaví i úmrtný list 
a potrebnú žiadosť o príspevok na pohreb.

V prípade, že pohreb vybavujete sami, úmrtný list vybavíte na matričnom 
úrade v mieste úmrtia blízkej osoby. Zároveň dostanete i žiadosť o príspevok 
na pohreb, ktorú vám potvrdia v pohrebnej službe, ktorá zabezpečuje pohreb 
a takto potvrdenú žiadosť podaté na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny. 
V prípade, že pozostalá rodina, ktorá pohreb zabezpečuje, je odkázaná na dávky 
v hmotnej  núdzi, alebo jej príjem je do výšky životného minima, môže požiadať 
o mimoriadnu dávku na pomoc občanovi.

Linky pomoci:
 Linka detskej istoty – 116111
 Linka detskej dôvery – 055/2347272
 Linka nádeje – 055/6441155
 Linka pre nezvestne a sexuálne zneužívané deti – 116 000
 Linka pre dospelých – 116 111
 Infolinka Hniezda záchrany 
    – pre ženy s nechceným tehotenstvom – 0905 888 234  
 Pomoc týraným ženám – 0903 519550, 0948 388 152
 Občianske združenie Pomoc ohrozeným deťom – 0905 463 425
 Linka pre obete domáceho násilia – 0800 212 212
 Bezplatná linka Ústredia ÚPSVaR – nahlasovanie podnetov
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Sprievodca sociálnymi službami v meste Trnava

Spracoval kolektív pracovníkov soc. odboru MsÚ Trnava

Graficky a technicky pripravil Andrej Grossmann

Náklad 5 000 kusov


