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Milé darkyne krvi, vážení darcovia. 

Je tu leto a s ním oddych a uvoľnenie. Ak sa aj v tomto roku rozhodnete stráviť 
dovolenku radšej na Slovensku, máme pre vás odporúčanie. Relax pre telo aj dušu 
nájdete v slovenských kúpeľných zariadeniach. Poistenci Dôvery majú vo viacerých 
z nich nárok na zľavu. A pravidelní darcovia krvi si môžu v dvoch kúpeľných 
domoch odčítať až štvrtinu z ceny. Pri cestách po Slovensku bude pre vás možno 
užitočná informácia o zľavách pri vstupoch do športových zariadení či na kultúrne 
podujatia. Pripravili sme pre vás ich prehľad.

Pevné zdravie (nielen) počas leta želá
Tím Moja krvná skupina
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Oceňovanie darcov krvi

Mnohonásobným darcom krvi patrí plaketa prof. MUDr. Jana Janského  
alebo medaila prof. MUDr. Jána Kňazovického.  
Na cesty si ich vezmite so sebou, aby ste sa vedeli preukázať pri čerpaní zliav.

ŽENY – POČET DAROVANÍ KRVI MUŽI – POČET DAROVANÍ KRVI
BRONZOVÁ PLAKETA  10 10
STRIEBORNÁ PLAKETA  20 20
ZLATÁ PLAKETA  30 40
DIAMANTOVÁ PLAKETA  60 80
KŇAZOVICKÉHO MEDAILA  80 100
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Slovenské liečebné kúpele Piešťany 

Ak ste držiteľom niektorej z Janského plakiet a zároveň poisten-
com Dôvery, môžete využiť zľavy na pobyty až do výšky  
25 percent v Slovenských liečebných kúpeľoch Piešťany. Zľavy sa 
vzťahujú na pobyty, ktoré si hradíte ako samoplatiteľ. Neplatia na 
pobyty, ktoré sú čiastočne hradené zdravotnou poisťovňou.

JANSKÉHO PLAKETA VÝŠKA ZĽAVY
BRONZOVÁ 10 %
STRIEBORNÁ 15 %
ZLATÁ 20 %
DIAMANTOVÁ 25 %

Zdroj: https://www.dovera.sk/poistenec/benefity/pre-celu-rodinu/pobyt-v-kupeloch-o-13-lacnejsi

Kúpele Smrdáky
Ak ste držiteľom niektorej z Janského plakiet a zároveň poisten-
com Dôvery, môžete využiť zľavy na pobyty až do výšky  
25 percent v Kúpeľoch Smrdáky. Zľavy sa vzťahujú na pobyty, kto-
ré si hradíte ako samoplatiteľ. Neplatia na pobyty, ktoré sú čiastoč-
ne hradené zdravotnou poisťovňou.

JANSKÉHO PLAKETA VÝŠKA ZĽAVY
BRONZOVÁ 10 %
STRIEBORNÁ 15 % 
ZLATÁ 20 % 
DIAMANTOVÁ 25 % 

Zdroj: https://www.dovera.sk/poistenec/benefity/pre-celu-rodinu/pobyt-v-kupeloch-o-13-lacnejsi

Leto v kúpeľoch

Ak sa v lete vyberiete do kúpeľov v Piešťanoch alebo v Smrdákoch a máte za sebou aspoň desať odberov 
krvi, môžete rátať s nižšou cenou. Samoplatcom, teda klientom, ktorým na pobyt neprispieva zdravotná 
poisťovňa, v týchto dvoch zariadeniach odrátajú 10 až 25 percent z ceny. Výška zľavy sa odvíja od počtu 
odberov. Podmienka je, aby bol darca poistený v Dôvere a aby mal so sebou preukaz darcu.
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Banskobystrický kraj

BANSKÁ BYSTRICA
Plážové kúpalisko Aqualand poskytuje nositeľom Janského plakety s trvalým po-
bytom v Banskej Bystrici zľavu na vstupenky. Dospelí darcovia krvi platia 3,90 eura 
namiesto 6,50 eura.

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

ŽIAR NAD HRONOM
Dvakrát do týždňa si môžu darcovia krvi odpočinúť bezplatne na plážovom kúpa-
lisku. Zľava platí pre 20- a viacnásobných darcov krvi, teda pre tých, čo majú najme-
nej striebornú Janského plaketu. Rovnako dva vstupy v týždni majú ako darcovia 
krvi zadarmo 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
Zdroj: https://www.ziar.sk/benefity-pre-darcov-krvi/

Zľavy pre darcov krvi v jednotlivých krajoch
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Nitriansky kraj

LEVICE
Držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety majú zľavy na vstu-
penky na podujatia, ktoré organizuje Mestské kultúrne stredisko v Le-
viciach. 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 vstu-
penku na kúpalisko Margita Ilona.

https://www.levice.sk/download_file_f.php?id=917517

V Tekovskej hvezdárni v Leviciach majú darcovia krvi zľavu 50 percent  
zo vstupného.

NITRA
Krajské osvetové stredisko v Nitre ponúka všetkým držiteľom plakiet 
za darcovstvo krvi 50-percentnú zľavu zo vstupného na tvorivé dielne 
ľudových remesiel, workshopy pre fotografov a výtvarné workshopy.

Počas leta poskytuje Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre darcom krvi 
10-percentnú zľavu zo vstupného na inscenácie zo svojho repertoáru.

NOVÉ ZÁMKY
V Regionálnom osvetovom stredisku v Nových Zámkoch majú darcovia 
krvi voľný vstup na výstavy, tvorivé dielne a ďalšie sprievodné akcie. 

Zdroj: Nitriansky samosprávny kraj

Zľavy pre darcov krvi v jednotlivých krajoch

Trenčiansky kraj

PARTIZÁNSKE
Do Hvezdárne v Partizánskom majú darcovia krvi bezplatný 
vstup na prezentácie a večerné pozorovania počas leta 2021.

TRENČÍN
Vstup na všetky podujatia v tomto roku v Trenčianskom osve-
tovom stredisku bude zadarmo.
 Zdroj: Trenčiansky samosprávny kraj

PRIEVIDZA
Dobrovoľní darcovia krvi, ktorí sú držiteľmi Janského plakety, 
majú vstup do mestskej krytej plavárne za 1 euro. Ak sú oby-
vateľmi mesta Prievidza a majú za sebou najmenej 20 odbe-
rov, za vstup na plaváreň neplatia vôbec.
 https://tsmpd.sk/sportoviska/kryta-plavaren/
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Prešovský kraj

•  Takmer zadarmo môžu cestovať držitelia zlatej Janského pla-
kety autobusom v Prešovskom a v Košickom kraji. Majú nárok 
na jednosmerné osobitné cestovné 20 centov za 50 kilometrov. 
Podmienkou je, aby mali čipovú kartu, z ktorej výdavky na cesty 
v prímestskej autobusovej doprave hradia. Od leta 2021 bude 
cestovné pre mnohonásobných darcov krvi so zľavou 80 percent.

•  Polovičné vstupné zaplatia darcovia krvi do oboch prešovských 
divadiel, hvezdárne a na podujatia Poddukelského umeleckého 
ľudového súboru. 

•  Múzeá a galérie v správe Prešovského samosprávneho kraja po-
núkajú bezplatný vstup do expozícií darcom krvi, ktorí vlastnia 
zlatú alebo diamantovú Janského plaketu alebo Kňazovického 
medailu. Títo darcovia majú aj bezplatnú registráciu v knižni-
ciach Prešovského kraja. Zľavy platia len na vstup do múzeí 
a galérií, nie na platené podujatia, ktoré sa v nich budú konať. 

•  Krajské múzeum v Prešove 
•  Ľubovnianske múzeum - hrad 
•  Múzeum moderného umenia Andyho Warhola  

v Medzilaborciach 
•  Múzeum v Kežmarku 
•  Múzeum v Kežmarku - Kežmarský hrad 
•  Podtatranské múzeum v Poprade 
•  Šarišské múzeum Bardejov
•  Vihorlatské múzeum v Humennom  
•  Šarišská galéria v Prešove
•  Tatranská galéria v Poprade Zdroj: Prešovský samosprávny kraj

Zľavy pre darcov krvi v jednotlivých krajoch

BARDEJOV
V zariadení Krytá plaváreň & wellness Bardejov majú držitelia Janského plakety 
nárok na nižšie vstupné. http://www.plavarenbj.sk/21-17-Bazen/

Bardejovské Kúpele
Pri návšteve Bardejovských Kúpeľov majú darcovia krvi zľavy aj vo wellness 
hotela Ozón. Zľavy sa vzťahujú na vstup do bazéna aj do saunového sveta.

https://www.kupele-bj.sk/uploads/documents/eeb84870e6b96462674081d0f77a9577.pdf

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

SNINA
Aj mnohonásobní darcovia krvi z mesta Snina si môžu fyzickú kondíciu pes-
tovať 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.  Na kultúrne podujatia a do knižnice sa dostanú 
s 50-percentnou zľavou. https://www.snina.sk/zivot-v-meste/benefity-pre-darcov-krvi/

SVIDNÍK
Všetci darcovia krvi s platným preukazom majú 10-percentnú zľavu na vstup 
do areálu kúpaliska Aquaruthenia vo Svidníku. https://aquaruthenia.sk/cennik-kupaliska/
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Košický kraj
Najviac výhod ponúka mnohonásobným darcom krvi Košický samo-
správny kraj. Držitelia zlatej a diamantovej Janského plakety majú úplne 
zadarmo vstup na tieto podujatia: 
•  Abovské folklórne slávnosti
•  Tokajský festival
•  Dožinky
•  Gemerské folklórne slávnosti
•  Spišské folklórne slávnosti
(Predpokladáme, že ich uskutočnenie bude závisieť od aktuálnej pande-
mickej situácie.) 

Bezplatný vstup majú mnohonásobní darcovia krvi v Košickom kraji  
aj do týchto inštitúcií:
•  knižnice, ktoré patria pod správu košického VÚC
•  hvezdárne v Michalovciach, Rožňave a v Medzeve
•  Regionálna muzeálna expozícia Jozefa Mailátha v Kráľovskom Chlmci 
•  Galéria Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach

Pri vstupe do krajských múzeí a galérií majú mnohonásobní darcovi 
rovnaké zľavy ako držitelia preukazu ZŤP.
•  Východoslovenské múzeum v Košiciach
•  Zemplínske múzeum v Michalovciach
•  Múzeum a Kultúrne centrum južného Zemplína v Trebišove
•  Banícke múzeum v Rožňave
•  Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
•  Východoslovenská galéria v Košiciach
•  Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

Zľavu vo výške 50 percent majú držitelia zlatej a diamantovej  
Janského plakety v týchto divadlách (okrem hosťujúcich predstave-
ní a podľa dostupnosti):
•  Bábkové divadlo v Košiciach
•  Divadlo Romathan v Košiciach
•  Divadlo Thália Színház v Košiciach
•  Spišské divadlo v Spišskej Novej Vsi

Špeciálna zľava pre držiteľov Kňazovického medaily

Raz do roka môžu bezplatne využiť relaxačný balíček vo dvoch 
zariadeniach. (Vzhľadom na pandémiu môže byť táto služba obme-
dzená.)
•  v hydrocentre sociálneho zariadenia Arcus - ŠZ a ZPS v Košiciach 
•  v hydrocentre v Matilda Hute v IDEA- DSS v Prakovciach 

Držitelia zlatej Janského plakety môžu v tomto a v susednom Pre-
šovskom kraji výhodne cestovať prímestskou autobusovou dopra-
vou. V integrovanom dopravnom systéme Východ majú nárok na 
jednosmerné osobitné cestovné 20 centov za 50 kilometrov. Pod-
mienkou je, aby mali čipovú kartu, z ktorej výdavky na cesty v prí-
mestskej autobusovej doprave hradia. Od leta 2021 bude cestovné 
pre mnohonásobných darcov krvi so zľavou 80 percent.

Zdroj: Košický samosprávny kraj


