
Mesto Martin vychádza v ústrety svojim občanom 
v súvislosti s pandémiou COVID-19

Donášku liekov a potravín poskytuje mesto Martin pre občanov s trvalým alebo 
prechodným pobytom v meste Martin a pre tých, ktorí sú odkázaní na pomoc iných.
Kontaktné linky, kde môžete nahlásiť o akú službu máte záujem v čase od 8:00 
do 15:00 hod.:
- e- mailom: tsp@martin.sk,
- telefonicky: +421 907 122 497, 043 4204 248, +421 918 207 636, 
 +4219 17 409 634, +421 903 697 628, +421 905 460 298
- taxi služby (viď príloha)

Bezplatné poskytnutie rúška
– zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu Martin v spolupráci s dobrovoľníkmi
- osamelým, imobilným obyvateľom mesta, najmä seniorom odkázaným 
 na pomoc iných

Donáška liekov
- donáška len nevyhnutných liekov a nutričnej výživy
- pre tých, ktorí majú problém s mobilitou, nemajú sa ako dostať do lekárne 
 (osamelým, imobilným obyvateľom mesta, seniorom odkázaným na pomoc 
 iných, ľuďom v karanténe)

Ak Vám zabezpečenie liekov nemôže zabezpečiť rodina alebo najbližšie prostredie 
(napr. susedia), telefonicky kontaktujte svojho obvodného lekára a požiadajte ho 
o vystavenie elektronického receptu. Následne mesto v spolupráci s dobrovoľníkmi 
zabezpečí doručenie liekov do domácnosti klienta.

Rozvoz nákupu s potravinami
- zabezpečujú zamestnanci Mestského úradu Martin v spolupráci so skautskými  
 dobrovoľníkmi v okrese Martin, s kresťanmi Turca, s Turčianskou hádzanárskou  
 akadémiou Martin, s Kaufland Martin, taxi službou (viď príloha) a nadáciou Kia  
 Motors Slovakia
- pre osamelých, imobilných obyvateľov mesta, najmä seniorov odkázaných 
 na pomoc iných

UPOZORNENIE
Mesto si vyhradzuje právo výberu obchodného reťazca. V prípade, že máte požia-
davku na konkrétny obchodný reťazec, je možné využiť služby súkromných taxi 
služieb v meste.
V prípade ohrozenia života a zdravia neváhajte kontaktovať Mestskú políciu mes-
ta Martin na tel. č. 159.

ROZVOZ POTRAVÍN PROSTREDNÍCTVOM TAXI SLUŽBY

TAXI SLUŽBA TELEFONICKÝ KONTAKT
K2 TAXI 0907/062 277; 0903/454 820
MB TAXI 0915/700 744
ALPHAGALAXY 0908/042 082
VLADIMÍR VOJTKO 0910/802 080
MIRO TAXI 0905/108 108
MANGO TAXI 0917/575 073
3X TAXI 0908/046 046
BUGO TAXI 0907/077 077 ; 0911/044 044
PH TAXI 0905/830 730 ; 0911/830 730
HIFO TAXI 0902/740 140


