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Milé darkyne krvi, vážení darcovia.
Svetový deň darcov krvi, ktorý si pripomíname 14. júna, je jasným signálom, že je tu leto.
Každý rok vám v tomto čase prinášame prehľad zliav na kultúrne, športové či osvetové podujatia
v rôznych kútoch Slovenska. Viaceré inštitúcie takto symbolicky podporujú darcov krvi.
Azda sa vám informácia o zľavách na vstupnom hodí pri letných potulkách po Slovensku.
Ak sa rozhodnete odpočívať v lete vo vybraných slovenských kúpeľoch a ste poistencom Dôvery,
tiež môžete ušetriť pár eur. A ak ste navyše aj pravidelným darcom krvi,
môžete si vo dvoch kúpeľných domoch odčítať až štvrtinu z ceny pobytu.
Prajeme vám pekné, v zdraví prežité a pokojné leto.
Tím Moja krvná skupina

Oceňovanie darcov krvi
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Leto v kúpeľoch

Slovenské liečebné kúpele Piešťany a Kúpele Smrdáky
Pravidelných darcov krvi si v Dôvere vážime. Ste držiteľmi bronzovej, striebornej, zlatej alebo diamantovej Janského plakety?
Načerpajte sily v kúpeľoch v Piešťanoch a v Smrdákoch so zľavou až do výšky 25 % z ceny pobytov.
Zľavu si môžete uplatniť pri kúpe kúpeľného pobytu. Jej výška sa odvíja od počtu absolvovaných odberov.
Nevzťahuje sa na pobyty, ktoré sú čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou.

Na akú zľavu máte nárok?
HODNOTA PLAKETY
DIAMANTOVÁ PLAKETA
ZLATÁ PLAKETA
STRIEBORNÁ PLAKETA
BRONZOVÁ PLAKETA

VÝŠKA ZĽAVY
25 %
20 %
15 %
10 %

Viac informácií nájdete na stránke dôvera.sk.
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Zľavy pre darcov krvi v jednotlivých krajoch
Košický kraj
Veľkú ponuku zliav má pre darcov krvi Košický kraj. Držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety a Kňažovického medaily môžu počítať s bezplatným
vstupom na viacerých miestach. Stačí mať so sebou doklad, ktorý potvrdzuje
status mnohonásobného darcu krvi.
Bezplatné služby knižníc:
•b
 ezplatné ročné zápisné v knižniciach
•b
 ezplatný prístup na internet v regionálnych knižniciach
•b
 ibliografické informácie a rešeršné služby v krajských knižniciach
Bezplatný vstup na festivaly:
•A
 bovské folklórne slávnosti
• Tokajský festival
•D
 ožinky
•G
 emerské folklórne slávnosti
• S pišské folklórne slávnosti
Bezplatné služby v hvezdárňach:
• a stronomické pozorovania, prednášky, tvorivé dielne, premietanie tematických dokumentárnych filmov v Hvezdárni v Michalovciach
• a stronomické pozorovanie v Hvezdárni v Rožňave
• a stronomické pozorovania v Hvezdárni a planetáriu v Medzeve

Bezplatné služby v ostatných kultúrnych
organizáciách:
•R
 egionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha
v Kráľovskom Chlmci
•G
 alérie Zemplínskeho osvetového strediska
v Michalovciach
• z ľava vo výške 50 % na predstavenia divadiel
v zriaďovateľskej pôsobnosti Košického
samosprávneho kraja (okrem hosťujúcich
predstavení)
• z ľava pri vstupe do krajských múzeí a galérií
(pre mnohonásobných darcov krvi platí rovnaký
cenový režim vstupného ako pre držiteľov
preukazu ŤZP)
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Zľavy pre darcov krvi v jednotlivých krajoch
Nárok na zľavy majú darcovia krvi aj v týchto inštitúciách v Košickom kraji
Múzeá
•V
 ýchodoslovenské múzeum
•Z
 emplínske múzeum
•M
 úzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína
v Trebišove
•B
 anícke múzeum
•M
 úzeum Spiša
•V
 ýchodoslovenská galéria
•G
 aléria umelcov Spiša
Divadlá:
•B
 ábkové divadlo v Košiciach
•D
 ivadlo Thália Színház
•D
 ivadlo Romathan
• S pišské divadlo

Kultúrno-osvetové zariadenia:
•K
 ultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria
•K
 ultúrne centrum Abova
•K
 ultúrne centrum Medzibodrožia a Použia
•Z
 emplínske osvetové stredisko v Michalovciach
•G
 emerské osvetové stredisko
• S pišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
•H
 vezdáreň v Michalovciach
Zariadenia sociálnych služieb:
•A
 RCUS Špecializované zariadenie a zariadenie pre seniorov
• IDEA Domov sociálnych služieb Prakovce
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Zľavy pre darcov krvi v jednotlivých krajoch
Prešovský kraj
Kultúrne inštitúcie, ktoré má pod palcom Prešovský samosprávny
kraj, tiež poskytujú zľavy pre darcov krvi. Každé zariadenie však
ponúka návštevníkom vlastné zľavy. Preto odporúčame overiť
si ich na webovej stránke konkrétnej inštitúcie, ktorú plánujete
navštíviť.

BARDEJOV
V zariadení Krytá plaváreň & wellness Bardejov majú držitelia Janského plakety nárok na nižšie vstupné.

SNINA
Aj mnohonásobní darcovia krvi z mesta Snina si môžu fyzickú
kondíciu pestovať bezplatne. Ak sú držiteľmi zlatej alebo diamantovej Janského plakety a majú trvalý pobyt v tomto meste, saunu, posilňovňu, aerobic a vstup na biokúpalisko majú zadarmo.
Bezplatne sa môžu prísť zabaviť aj na športové podujatia organizované mestom. Na kultúrne podujatia a do knižnice sa dostanú
s 50-percentnou zľavou.
https://www.snina.sk/zivot-v-meste/benefity-pre-darcov-krvi/

http://www.plavarenbj.sk/21-17-Bazen/

BARDEJOVSKÉ KÚPELE

SVIDNÍK

Všetci darcovia krvi s platným preukazom majú 10-percentnú zľaNárok na zľavy na vstup do bazéna aj do saunového sveta majú
vu na vstup do areálu kúpaliska Aquaruthenia vo Svidníku.
v zariadeniach Bardejovských kúpeľov držitelia Janského plakety.
https://aquaruthenia.sk/cennik-kupaliska/

https://www.kupele-bj.sk/ostatne-cenniky

STROPKOV
Na letné kúpalisko, zimný štadión aj krytú plaváreň sa darcovia
krvi z tohto mesta dostanú s nižším vstupným. Mesto zvýhodňuje
darcov aj pri vstupe na futbalové zápasy či na kultúrne podujatia,
ktoré organizuje. Výška zliav závisí od počtu odberov. Zlatí a diamantoví darcovia majú vstup voľný.
https://www.stropkov.sk/download_file_f.php?id=1440149
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Nitriansky kraj

Žilinský kraj

LEVICE

Viaceré slovenské mestá poskytujú darcom krvi zľavy na
cestovanie verejnou dopravou. Patrí medzi ne aj mesto Žilina,
kde majú darcovia krvi cestovné lacnejšie o tretinu.
Kultúrne inštitúcie v pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja ponúkajú darcom tieto zľavy:
• Krajská knižnica v Žiline – 50 % z registračného poplatku
• Kysucká knižnica v Čadci – 50 % z registračného poplatku,
držitelia zlatej Janského plakety bezplatne
• Liptovská knižnica v Liptovskom Mikuláši –
držitelia zlatej Janského plakety bezplatne
• Oravská galéria v Dolnom Kubíne – v prvú nedeľu mesiaca
vstup zadarmo pre všetkých návštevníkov Župného domu
• Považská galéria umenia v Žiline – bezplatný vstup
pre držiteľov Jánskeho plakety

Držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety majú zľavy
na vstupenky na podujatia, ktoré organizuje Mestské kultúrne stredisko v Leviciach. Výška zľavy je odstupňovaná podľa
počtu odberov.
Darcovia, ktorí majú za sebou viac ako 40 (v prípade žien 30)
odberov, majú nárok na voľnú permanentku na miestnu
plaváreň a na voľnú sezónnu vstupenku na kúpalisko
Margita-Ilona.
https://www.levice.sk/download_file_f.php?id=917517

Trenčiansky kraj
PRIEVIDZA
Dobrovoľní darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi Janského plakety,
majú vstup do mestskej krytej plavárne za 1 euro na hodinu.
Ak sú obyvateľmi mesta Prievidza a majú za sebou najmenej
20 odberov, za vstup na plaváreň neplatia vôbec.
https://tsmpd.sk/sportoviska/kryta-plavaren/
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Banskobystrický kraj
BANSKÁ BYSTRICA

ŽIAR NAD HRONOM

Plážové kúpalisko Aqualand poskytuje nositeľom Janského plakety s trvalým pobytom v Banskej Bystrici zľavu na vstupenky. Dospelí darcovia krvi platia tento rok 5,50 eura namiesto 7,80 eura.

Dvakrát do týždňa si môžu darcovia krvi odpočinúť bezplatne na
plážovom kúpalisku. Zľava platí pre 20- a viacnásobných darcov
krvi, teda pre tých, čo majú najmenej striebornú Janského plaketu. Rovnako majú darcovia krvi zadarmo dva vstupy v týždni
v mestskej krytej plavárni.
Lacnejšie vstupenky poskytuje darcom krvi aj Mestské kultúrne
stredisko v Žiari nad Hronom.
• City fest - vstup zadarmo
• Kino - zľava 1 € z ceny vstupenky
• Kultúrne podujatia - zľava platí pre tie podujatia,
pri ktorých je vypísaná aj zľava Žiarčana
• Žiarske veselice - zľava 20 % z ceny vstupenky

http://aqualandbb.eu/aqualand/cennik/

LUČENEC
V týždni od 14. do 19. júna budú mať darcovia krvi bezplatný
vstup do Novohradského múzea a galérie v Lučenci.
Je to dar múzea ku Svetovému dňu darcov krvi. Vítaní sú napríklad na výstave vychytenej slovenskej šperkárky Kataríny Žiak.
Na výstave sa treba preukázať dokladom o darcovstve krvi.

https://www.ziar.sk/benefity-pre-darcov-krvi/
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