Hotelová akadémia Ľudovíta Wintera
Stromová 34, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 64 31 , fax: 033 / 762 48 04
web: www.hastropy.sk, e-mail: hotel.a@py.internet.sk

STREDNÉ ODBORNÉ ŠKOLY

Výchovno-vzdelávací proces zaručuje získanie kvalitného
všeobecného vzdelania. Študenti majú možnosť voľby kombinácie cudzích jazykov (anglický - nemecký, anglický - francúzsky). V rámci interného oddelenia môžu žiaci navštevovať triedy s rozšíreným vyučovaním cudzích jazykov alebo
informatiky. Na škole pracujú krúžky: jazykovej konverzácie (angličtina, nemčina), biológie, chémie, počítačovej
komunikácie I. II., III., náročného filmového diváka, história
a súčasnosť, mladý podnikateľ

Gymnázium Vrbové
Beňovského 358/100, 922 03 Vrbové
tel.: 033 / 7791495, fax: 033 / 7791500
web: www.gvrbove.edu.sk, e-mail: gymvrbove@zoznam.sk

- 4-ročné štúdium, katolícka škola
- náboženstvo - povinné, klasifikované
- krúžky záujmovej činnosti: spevácky, športových hier,
chemický, fyzikálny
- učebňa výpočtovej techniky, internetový klub
- vyučovanie maturantov formou tzv. blokového vyučovania
- koncentrovaná príprava na maturitnú skúšku na zvolených
seminároch a systémom individuálnych konzultácií
- v 1. ročníku – Lyžiarsky výchovno-výcvikový kurz, v 3. ročníku
týždenný kurz ochrany človeka a prírody

Gymnázium sv. Michala Archanjela
Pod Párovcami 127, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 15 65, fax: 033 / 771 83 61
web: www.cigypn.sk
e-mail: gymsmapn@centrum.sk

Štúdium na gymnáziu, vzhľadom na svoju širokospektrálnosť
a hĺbku, je najvhodnejšou prípravou na štúdium na ktorejkoľvek
vysokej škole, nadstavbové štúdium či iné formy pomaturitného vzdelávania. Môže byť štvorročné alebo osemročné. Vo všetkých zameraniach sa vyučuje podľa alternatívneho študijného
plánu, ktorý umožňuje vo štvrtom ročníku vnútornú diferenciáciu štúdia a profiláciu podľa študijných schopností, potrieb
a záujmov žiakov. Voliteľné predmety: seminár z matematiky,
fyziky, chémie, biológie, geografie, dejepisu, literatúry, spoločenskovedný seminár, počítačové systémy, ekonomika, programovanie, konverzácia v anglickom, nemeckom a francúzskom jazyku, cvičenia z matematiky, fyziky, chémie a biológie.

Gymnázium Pierra de Coubertina
Nám. SNP 9, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 762 18 30 , fax: 033 / 762 40 07
web: www.gypy.sk,
e-mail: gypy@gypy.sk

STREDNÉ ŠKOLY
GYMNÁZIÁ

VYBER SI SVOJU ŠKOLU

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
1. pomaturitné špecializačné štúdium (3-ročné) - záhradníctvo
so zameraním na aranžovanie a viazanie kvetín,
projektovanie sadovníckej tvorby
2. pomaturitné špecializačné štúdium (3-ročné) - vidiecky
cestovný ruch
Štúdium končí obhajobou absolventskej práce, záverečnou
skúškou a získaním absolventského diplomu.

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
1. pomaturitné kvalifikačné štúdium (2-ročné) - záhradníctvo
so zameraním na viazanie a aranžovanie kvetín,
projektovanie sadovníckej tvorby, biotechnológie
2. nadstavbové štúdium (2-ročné) určené pre žiakov
3-ročného odboru SOUP
3. rekvalifikačné kurzy - záhradníctvo so zameraním na pestovanie ovocia, zeleniny, viazanie, aranžovanie a sadovníctvo

Stredná záhradnícka škola
Brezová 2, 921 77 Piešťany
tel.: 033 / 772 55 11 , fax: 033 / 762 15 16
web: www.szaspn.sk, e-mail: sekretariat@szaspn.sk
Absolventi základných škôl môžu študovať v odbore záhradnícka výroba a služby s orientáciou na viazanie a aranžovanie kvetín, sadovnícku tvorbu, projektovanie, podnikanie
a služby. V tomto študijnom odbore je rozšírená výučba
nemeckého a anglického jazyka.

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Námestie SNP 8, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 46 31 , fax: 033 / 762 68 60
web: www.spsepn.edu.sk, e-mail: skola@spsepn.edu.sk
Škola poskytuje úplné stredné odborné vzdelanie v 4-ročnom
študijnom odbore elektrotechnika a v študijnom odbore technické a informačné služby. Odborné vyučovanie prebieha v
dobre vybavených laboratóriách meracej a výpočtovej techniky a v špecializovaných učebniach. Teoretické vedomosti si študenti dopĺňajú praktickými zručnosťami v školských
dielňach a odbornou praxou v podnikoch a závodoch.

VYŠŠIE ODBORNÉ ŠTÚDIUM
ŠTUDIJNÝ ODBOR 6318 7
MANAŽMENT HOTELOV A CESTOVNÝCH KANCELÁRIÍ
- 3-ročné pomaturitné kvalifikačné štúdium pre absolventov
stredných škôl so zameraním na:
- manažment hotelov
- manažment cestovných kancelárií
- manažment turistických informačných kancelárií
Štúdium končí obhajobou absolventskej práce, záverečnou
skúškou a získaním absolventského diplomu.

ŠTUDIJNÝ ODBOR 6323 6 HOTELOVÁ AKADÉMIA
- 5-ročný študijný odbor ukončený maturitnou skúškou, ktorý
pripravuje odborníkov pre širokú oblasť hotelierstva schopných
samostatne podnikať v zariadeniach reštauračného stravovania.
Študent
- môže získať výučný list po absolvovaní tretieho ročníka
v odbore čašník a medzinárodný certifikát „IES“
- má k dispozícii moderne vytvorené učebne pre výuku
odborných predmetov
- absolvuje učebnú prax v špičkových hoteloch
- môže absolvovať zahraničnú prax v SRN, Francúzsku, Švajčiarsku
- má možnosť urobiť si barmanský kurz, someliersky kurz
a kurz dekoratívneho pečiva
- účasť na medzinárodných súťažiach
- študuje dva alebo tri svetové jazyky

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
SOUEaS ponúka nadstavbové štúdium v študijných odboroch:
- strojárstvo
- elektrotechnika
- technicko-ekonomický pracovník

Študijné odbory s maturitou:
- mechanik nastavovač
- mechanik strojov a zariadení
- mechanik - elektronik
Učebné odbory:
- technicko - administratívny pracovník
- inštalatér, nástrojár
- klampiar, obrábač kovov
- strojný mechanik, mechanik opravár pre cestné a motorové vozidlá
Praktické a teoretické vyučovanie sa uskutočňuje v novovybudovaných priestoroch na Novej ulici. Odborný výcvik
časti Elektro prebieha v dielňach na Kollárovej ulici a časti Automobilových opráv na Bodone. Obidve zložky výuky
(teoretická a praktická) sú vybavené učebnými pomôckami, prístrojovou technikou a špecializovanými učebňami.
V rámci teoretickej výchovy je kladený dôraz aj na výuku výpočtovej techniky, cudzích jazykov a enviromentálnej
výchovy. Organizované sú prednášky z oblasti práva, výchovy
k rodičovstvu a s protidrogovou tematikou.

Stredné odborné učilište elektrotechnické a strojárske
Nová 9, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 796 51 11, fax: 033 / 796 51 09
web: www.soueaspn.sk, e-mail: sekretariat@soueaspn.sk

STREDNÉ ODBORNÉ UČILIŠTIA

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
- 6421 4 spoločné stravovanie
- 6426 4 vlasová kozmetika
- 3125 4 odevníctvo
- 6411 4 01 prevádzka obchodu so zameraním na vnútorný obchod

Združená stredná škola obchodu a služieb
Mojmírova 99/28, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 64 91 , fax: 033 / 762 24 55
web: www.zssospn.edu.sk, e-mail: zssmojmir@ zssospn.edu.sk
Študijné odbory:
- 6352 6 obchod a podnikanie
- 6444 4 čašník - servírka
- 6446 4 kozmetička
Učebné odbory:
- 6445 2 00 kuchár
- 6444 2 00 čašník, servírka
- 2964 2 cukrár
- 6456 2 kaderník
- 6460 2 00 predavač
Odborný výcvik študentov prebieha v strediskách praktického vyučovania, v reštaurácii Semafor, v kaderníctve a kozmetike na Vŕšku a tiež podľa dohody s inými partnermi, napr.
súkromnými podnikateľmi alebo Slovenskými liečebnými
kúpeľmi. Okrem odborných učební pre jednotlivé odbory sú
na škole 3 odborné učebne výpočtovej techniky s internetom.
Škola rozvíja bohatú mimoškolskú činnosť :
- je zapojená do medzinárodného projektu Socrates
- organizuje výmenné odborné pobyty so školou VIK v Budapešti
- zabezpečuje recepcie a bankety podľa požiadaviek rôznych
inštitúcií na území mesta, regiónu i v zahraniční
- zapája sa do celoslovenských odborných súťaží

- súkromná jazyková škola
- skupiny 3 – 6 ľudí

Focus on English
Partizánska 19, 921 01 Piešťany
Kontaktná osoba : Ingrid Mareková, tel: 033 / 762 49 54,
mobil: 0908 561 828
web: www.focusonenglish.sk
e-mail: marek@kios.sk

Emerald English Language Services
Kontaktná osoba: Branislav Galo
tel.: 033 / 772 93 12, mobil: 0903 558 260
web: www.emerald.sk, e-mail: bgalo@emerald.sk
- prekladateľské/tlmočnícke služby a jazykové kurzy pre firmy
a verejnosť
- preklady úradných dokumentov, zmlúv, odborného textu
a manuálov
- simultánne alebo konzekutívne tlmočenie a korektúry
anglického textu rodeným hovorcom
- kurzy anglického jazyka – celoročne v trimestroch, pre
verejnosť v Mestskej knižnici Piešťany a pre firmy na základe
individuálnych požiadaviek klienta

- jazykové kurzy pre firmy a verejnosť
- zameranie na malé skupinky
- dôraz na konverzáciu
- všetky úrovne jazyka
- priateľská atmosféra
- individuálny prístup
- prekladateľské a tlmočnícke služby

C&M Languages
Mgr. Marek Kalinčík - mobil: 0905 752 340
Craig Brickman - mobil: 0904 317 000
web: www.cmlanguauges.sk, e-mail: info@cmlanguages.sk

JAZYKOVÉ ŠKOLY

UČEBNÉ ODBORY:
Dvojročné:
- stavebná výroba, strojárska výroba
Trojročné:
- stolár, inštalatér, murár, tesár, maliar, čalúnnik,
vodár - meliorátor, čalúnnik, čalúnnička
ŠTUDIJNÉ ODBORY(štvorročné):
1) drevárska a nábytkárska výroba zameranie – drevárstvo,
čalúnnictvo
2) vodné hospodárstvo
- odborná prax a výcvik v priestoroch SOU alebo
v súkromných firmách
- možnosť ubytovania a stravovania v priestoroch SOU
- športové vyžitie – telocvičňa, posilňovňa, tenisový kurt,
športoviská
- výpočtová technika – Infovek

Stredné odborné učilište vodohospodárske
Komenského 12, 921 01 Piešťany
tel.: 033 /772 40 27 , fax:033 / 762 45 68
web: www.souvpn.svspn.sk
e-mail: skola@souvpn.svspn.sk

WSIA – We study in Australia
Nám.SNP 14, 811 06 Bratislava
tel: 02 / 5263 12 17, fax:02 / 5263 12 18
mobil: 0907 360 767
e-mail:bratislava@wsia.com.au
web:www australiastudium.sk
Sydney
21A, level 2
203 Castlereagh Street , Sydney, 2000, NSW, Australia
tel/fax:02 / 92 833 822
e-mail: sydney@wsia.com.au
web:www.wsia.com.au

Agentúra AJOB
Kancelária:
Krajinská 3, 921 01 Piešťany
budova STAVOMONT, 2. posch., č.d. 211
Pošta: ajob.sk, P.O. Box 185, 921 01 Piešťany
mobil: 0915 841 777
web: www.ajob.sk, e-mail: praca@ajob.sk
Personálno - poradenská agentúra ajob.sk je mladá dynamická spoločnosť poskytujúca služby v oblasti sprostredkovania
práce v rámci územia Slovenskej republiky a do zahraničia.
V rámci sprostredkovania práce v SR a zahraničí má pripravených niekoľko komplexných programových balíkov, nakoľko
jej snahou je čo najväčšia úspešnosť umiestnenia klientov do
požadovaných pracovných pozícií.

Slovenská akademická informačná agentúra - SAIA n.o.
Nám. slobody 23, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02 / 544 11 464, 544 11 484, 544 11 426
fax: 02 / 544 11 429
web: www.saia.sk, e-mail: saia@saia.sk
Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) ponúka
študijné a pracovné pobyty v zahraničí. Poradenstvo o štúdiu
a študijných štipendiách v zahraničí. Svojimi programami
a službami posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha
internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

NIEKTORÉ AGENTÚRY SPROSTREDKUJÚCE
ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

- kurzy cudzích jazykov, ktoré prebiehajú počas školského roka
- špecializácia jednotlivých kurzov a ich trvanie sa upresňuje
na konci letných prázdnin

Mestské kultúrne stredisko
A. Dubčeka 27, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 59 25
web: www.msks-piestany.sk
e-mail: msks@msks-piestany.sk

- všetky úrovne znalosti jazyka
- príprava na získanie medzinárodne uznávaných certifikátov,
maturity a prijímacie pohovory
- motivácia ku konverzácii a samostatnému prejavu
- štýl a tempo výučby prispôsobené individuálnym potrebám
a schopnostiam študenta
- neformálna, priateľská atmosféra, učenie podávané
zábavnou a invenčnou formou

Požičiava:
- literatúru a iné dokumenty mimo knižnice
- literatúru k štúdiu v priestoroch knižnice
Poskytuje:
- konzultačné služby pri výbere a vyhľadávaní literatúry

Internet stredisko:
pondelok – piatok: 8.00 h - 20.00 h

Otváracie hodiny:
Oddelenie pre dospelých čitateľov
pondelok – piatok: 8.30 h - 20.00 h
Oddelenie pre deti a mládež
pondelok – piatok: 8.30 h - 18.00 h

Mestská knižnica
Školská 19, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 77 25 982 , fax: 033 / 77 22 390
web: www.kniznica.sk, e-mail: kniznica@kios.sk

VYUŽI SVOJ VOĽNÝ ČAS

Odbor sociálnych vecí
- pomoc v hmotnej núdzi, štátne sociálne dávky
- sociálno-právna ochrana detí a prevencia
- peňažné príspevky na kompenzáciu nákladov pre občanov s ŤZP
- posudková činnosť (kompenzácie v oblasti mobility,
komunikácie - sluchovo, zrakovo postihnutí)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny
Krajinská 13, 921 25 Piešťany
tel.: 033 / 774 26 33
web: www.upsvar.sk
Odbor služieb zamestnanosti:
- informačné a poradenské služby pri voľbe povolania, výbere
vhodného zamestnania, výbere zamestnanca a v iných
súvisiacich oblastiach
- sprostredkovateľské služby - kontakty na voľné pracovné miesta
- služby odborného poradenstva – pri dlhodobej nezamestnanosti
(individuálne plány)
- absolventská prax u zamestnávateľa
- poskytovanie príspevkov na samostatnú zárobkovú činnosť
- „chránené pracovné miesta“- pre občanov so zdravotným
postihnutím
- verejno-prospešné práce
- sprostredkovanie práce v zahraničí (EURES – Európske služby
zamestnanosti – www.eures.sk)
- pracovné povolenia pre cudzincov

NÁJDI SI ZAUJÍMAVÚ PRÁCU

Real progress Trade s.r.o.
Rastislavova 1, 921 01Piešťany
tel.: 033 / 762 11 76, 773 00 91, mobil: 0905 835 293
web:www.rpt.sk, e-mail: real@rpt.sk
- zabezpečuje profesionálny servis v oblasti zamestnanosti,
jazykových kurzov a aupair pobytov v zahraničí

- študijno - pracovné pobyty v Austrálii na základe faktov
podložených osobnými skúsenosťami priamo z Austrálie

Nezisková organizácia, ktorá poskytuje mladým ľuďom vo veku
14 – 26 rokov bližší prístup k informáciám, ako i možnosť sebarealizácie v oblasti kultúrnych, športových a voľnočasových aktivít.

Informačné centrum mladých Piešťany, n.o.
Školská 19, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 59 82
web: www.icm.sk, e-mail: piestany@icm.sk

Dom umenia
Nábrežie I. Krasku 1, 921 01 Piešťany
tel./fax: 033 / 762 55 71
web: www.domumenia-piestany.sk
e-mail: dom-umenia@slovanet.sk
- divadelné predstavenia, kinoprojekcia, Tv show, kongresy, výstavy

Pamätná izba Ivana Krasku
Nábrežie I.Krasku 2, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 762 32 72

Vila Dr.Lisku
Štefánikova 1, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 25 08

Balneologické múzeum
Beethovenova 5, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 28 75
web: www.balneomuzeum.sk

Výstavná sieň Stará lekáreň
Winterova 26, 921 01 Piešťany
tel: 033 / 762 63 30

Kultúrne a spoločenské centrum FONTÁNA
Beethovenova 2, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 771 89 90, fax: 033 / 771 89 91
- divadelné predstavenia
- filmové predstavenia
- výstavy, sympóziá, prednášky

- koncerty, divadelné predstavenia, bábkové divadlá, prehliadky
amatérskych divadelných súborov, vystúpenia škôl, výchovné
koncerty, výstavy, prednášky, besedy
- osvetová činnosť - jazykové i odborné kurzy

Mestské kultúrne stredisko
A. Dubčeka 27, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 59 25
web: www.msks-piestany.sk, e-mail: msks@msks-piestany.sk

- faktografické a bibliografické služby
- rezervovanie literatúry
- medziknižničnú výpožičnú službu
- služby INTERNET STREDISKA
- reprografické služby z knižničných dokumentov
- edičná činnosť
Pripravuje:
- divadelné a výstavné projekty
- programy na podporu čítania
- stretnutia s tvorcami kníh
- hodiny informačnej výchovy
- tvorivé dielne a podujatia pre postihnuté deti
- poskytuje priestory pre vzdelávacie a rekvalifikačné kurzy

Folklórny súbor Striebornica
ZUŠ, Štúrova 6, 921 01 Piešťany
Poštová adresa: Družstevná 1, 921 01 Piešťany
mobil: 0905 575 899, 0905 578 068
- súbor má hudobnú a tanečnú zložku
- orientuje sa na folklórne tradície západného Slovenska
- členovia vo veku od 14 rokov

Folklórny súbor Máj
Nám. SNP 9, 921 01 Piešťany
tel.: 033/762 68 19, fax: 033/762 40 07
kontaktná osoba: Ján Horňák
mobil: 0905 425 471, e-mail: jan_hornak@hotmail.com
- pôsobí pri Gymnáziu Pierra de Coubertina v Piešťanoch
- program súboru pozostáva z piesní a tancov rôznych
regiónov Slovenska
- folklórny súbor má spevácku, hudobnú a tanečnú zložku

Centrum voľného času Ahoj
Teplická 83, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 772 65 75, e-mail: cvcpn@pobox.sk
Zabezpečuje výchovno-vzdelávaciu, záujmovú a rekreačnú
činnosť pre deti z Piešťan a okolia, ako aj deti integrované a
hendikepované.
Záujemci sa môžu prihlásiť do oddelení:
- telovýchova a šport ZŠ a SŠ
- prírodoveda
- technika a dopravná výchova
- kultúra

- alternatívna forma výchovy a vzdelávania vo voľnočasových
aktivitách
- záujmové útvary: divadlo, tanec, roztlieskavačky, kreatívna
súťaž Odysea mysle
- kultúrno-spoločenské a zábavné podujatia pre deti a verejnosť
- prázdninové aktivity pre mládež
- besedy

Orbis – klub detí a mládeže
web: www.orbis.webzdarma.cz

Ateliér TOČÍTKO
Mgr. Anna Gavorová, mobil: 0905 818 653
- súkromná organizácia
- zameranie na tvorivosť, rozvoj osobnosti, humor, komunikáciu
- divadelné aktivity
- pre klientov každého veku

Záujemci sa môžu prihlásiť do tanečného, výtvarného alebo
hudobného odboru.

Základná umelecká škola
Teplická 50, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 762 15 35, 762 51 31
Štúrova 6, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 762 55 79
e-mail: zuspn@stonline.sk

Poskytuje informácie z oblastí:
- informačný a pracovný servis
- vzdelávanie
- cestovanie
- voľný čas
- občan a spoločnosť

Skauting je dobrovoľné, nepolitické, výchovné hnutie pre
mladých ľudí, otvorené všetkým bez rozdielu pôvodu, rasy
alebo vyznania. Cieľom hnutia je pomôcť mladým ľuďom dosiahnuť ich plný fyzický, duševný, spoločenský a duchovný rozvoj ako jednotlivcov, ako zodpovedných občanov a ako členov miestnych, národných a medzinárodných spoločenstiev.

Slovenský skauting
80. zbor Piešťany
tel.: 033 / 762 33 44
web: www.scouting.sk, e-mail: jana_kr@yahoo.com

Stredisko ekologickej výchovy Zrnko
Zavretý kút 113, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 762 78 35
web: www.seps.sk/zp/szopk/piestany
e-mail: peter-zrnko@piestany.sk
- slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny
- charakter činnosti: ochrana prírody, výchovná činnosť,
starostlivosť o životné prostredie
- letné poznávacie i pracovné ekovýchovné tábory pre deti
ZŠ a študentov SŠ
- k dispozícii je knižnica - prírodovedné, ekovýchovné knihy,
knihy zamerané na alternatívne smery výchovy

- presadzovanie zásad trvalo udržateľného rozvoja
- ochrana a presadzovanie záujmov obyvateľov mesta pri
príprave takých aktivít, ktoré majú vplyv na životné prostredie
- vzdelávacie aktivity v oblasti životného prostredia

ProPolis n.o.
nezisková organizácia pre trvalo udržateľný život, občianske
aktivity a rozvoj demokracie v regióne
Hlboká 16, 921 01 Piešťany
web: www.propolis.sk, e-mail: propolis@propolis.sk

Živá planéta, občianske združenie
Mierová 20, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 774 22 61,e-mail: zivaplaneta@changenet.sk
- ochrana prírody a krajiny, agroenvironmentálne programy
- ochrana mestskej zelene a praktická starostlivosť o ňu
- mapovanie prírodných biotopov v okolí Piešťan
- zapájanie sa do celoslovenských aktivít na ochranu vysokých pohorí
Slovenska
- vydávanie environmentálnej literatúry

Sloboda zvierat – regionálne centrum Piešťany
Útulok a karanténna stanica: Priemyselná 12, 921 01 Piešťany
Kancelária: Mudroňova 40,921 01 Piešťany
tel.: 033 /772 98 31, mobil: 0903 207 306
web: www.utulok-piestany.sk
e-mail: utulok@utulok-piestany.sk
Otváracie hodiny:
pondelok - nedeľa: 8.00h - 16.00h
- ochrana práv zvierat a všetkého živého na Zemi
- vzdelávanie, osvetová činnosť
- priama praktická záchrana zvierat

Environmentálna výchova a vzdelávanie sa realizuje v rámci vyučovania v materských, základných a stredných školách, mimo vyučovania i v oblasti mimoškolských aktivít. Deti
a mládež získavajú poznatky o prírode, životnom prostredí,
buduje sa environmentálne povedomie a poznanie. Mimovyučovacie a mimoškolské aktivity - súťaže, exkurzie, besedy,
olympiády,rôzne projektové úlohy.

Občianske združenie Pomoc ohrozenému dieťaťu Piešťany
tel.: 033 / 774 46 44

Centrum poradensko-psychologických služieb
Krajinská cesta 13 , 921 01 Piešťany (budova Úradu práce,
sociálnych vecí a rodiny 7.posch.)
tel.: 033 / 774 29 53
stránkové hodiny: pondelok - piatok 8.00 h – 16.00 h
Pedagogicko-psychologická poradňa (budova IX.ZŠ bočný vchod)
E.F. Scherera 30, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 774 34 44
stránkové hodiny: pondelok - piatok od 7.00 h do 15.30 h

Úrad práce,sociálnych vecí a rodiny
Krajinská 13, 921 01 Piešťany
odbor sociálnych vecí
tel.: 033 / 776 11 11
oddelenie pomoci v hmotnej núdzi
tel.: 033 / 776 12 15
oddelenie štátnych sociálnych dávok
tel.: 033 / 776 12 15
oddelenie sociálnoprávnej ochrany detí a prevencie
tel.: 033 / 776 12 97
oddelenie peňažných príspevkov na kompezáciu ŤZP
tel.: 033 / 776 12 14
oddelenie posudkových činností
tel.: 033 / 7761236
stránkové hodiny: pondelok 8.00 h – 12.00 h 13.00 h – 15.00 h
utorok
nestránkový deň
streda
8.00 h – 12.00 h 13.00 h – 16.00 h
štvrtok
8.00 h – 12.00 h 13.00 h – 15.00 h
piatok
nestránkový deň

Klientské centrum
tel.: 033 / 776 54 40, 776 64 50, 776 53 07, 776 53 08, 776 53 09
Úradné hodiny:
pondelok: 7.30 h – 15.30 h
utorok:
7.30 h – 15.30 h
streda:
7.30 h – 17.30 h
štvrtok:
7.30 h – 15.30 h
piatok:
7.30 h – 13.00 h

Referát školstva
tel.: 033 / 776 54 64
e-mail: podobova@piestany.sk

Referát kultúry, športu a mládeže
tel.: 033 / 776 54 30
e-mail: kultura@piestany.sk

Referát sociálnych vecí
tel.: 033 / 776 54 12 – 5
e-mail: zackova@piestany.sk

Úradné hodiny:
pondelok : 8.00 h – 11.30 h, 12.30 h – 15.30 h
streda :
8.00 h – 11.30 h, 12.30 h – 16.30 h
piatok:
8.00 h – 11.30 h, 12.30 h – 14.30 h

MESTSKÝ ÚRAD
Námestie SNP č. 3, 921 45 Piešťany
Spojovateľka: tel.: 033 / 776 51 11, 311
web:www.piestany.sk
e-mail: msu@piestany.sk
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Nitra tel.: 087 / 652 32 22 non stop
Bratislava tel.: 02 / 44 46 06 06 non stop
Detská linka záchrany NITRA tel.: 087 / 658 51 90
Linka detskej istoty tel.: 0820 / 112 112 non stop
Modrá linka pre deti Trenčín tel.: 0820 / 38 38 38
pondelok - piatok 15.00h - 21.00h
Pomoc ohrozeným deťom tel.: 02 / 52 49 57 18
Linka dôvery mládeže tel.: 02 / 52 49 58 88 ,16.00h-21.00h
IUVENTA Laická protidrogová poradňa tel.:02 / 62 24 68 36
Linka dôvery toxikomanov tel.: 02 / 547 76 379
Centrum pre liečbu drogových závislostí tel.: 02 / 534 17 464
Linka detskej istoty tel.: 0920 112 112

LINKY DÔVERY:

Pedogagoicko-psychologické poradne
Nitra
tel.: 087 / 654 93 74

Centrum poradensko-psychologických služieb
Nitra
tel.: 087 / 654 91 11
Topoľčany tel.: 0815 / 32 18 09

LINKY POMOCI

Privátna psychologická poradňa
PhDr. Daniela Ilenčíková
Nám. SNP 9, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 774 45 53

Klinická psychológia
Mgr. Daniela Boteková
Kukučínova 5, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 762 66 85

Psychiatri
Psychiatrická liečebňa
Piešťanská 82, 922 31 Sokolovce
tel.: 033 / 773 74 44

Nemocnica Alexandra Wintera n.o.
Winterova 66, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 795 51 11 /289
web: www.nemocnicapiestany.sk
e-mail: nsppy@nextra.sk

Nemocnica s poliklinikou
Rekreačná 2, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 795 51 11

Lekárska služba prvej pomoci
Nálepkova 2, 921 01 Piešťany
tel.: 033 / 795 52 71

