
 
 
 
 
 

Informácia pre všetkých zamestnancov Všeobecnej 
nemocnice v Rimavskej Sobote 

 
 
 
 

Výbor ZO pri VN v Rimavskej Sobote plánuje z príležitosti Medzinárodného dňa detí 
nadviazať na tradíciu akcií pre deti zamestnancov. 
Máte možnosť rozhodnúť sa medzi akciami, ktoré Vám predkladáme.  
Prosíme úsekových dôverníkov o zistenie záujmu na oddeleniach a nahlásenie počtu 
prihlásených najneskôr do 15. mája 2013 písomne alebo na mailovú adresu : 
odbory@nemocnica. com. 
Máme pre Vás pripravené tieto ponuky : 
 
 

1. ROZPRÁVKOVÝ ZÁMOK   Bojnice 

 



Plánovaný termín akcie : 15. júna 2013 
Rozprávkový zámok vznikol ako reakcia na predstavy návštevníkov, spojených s filmovými 

a televíznymi rozprávkami realizovanými v interiéroch a exteriéroch bojnického zámku. 17. 

ročník bude mať názov Rozprávky bratov Grimmovcov s tým, že návštevníci sa môžu tešiť na 

čarovné príbehy a milé postavičky z obľúbených a známych rozprávočiek Červená čiapočka, 

Tri prasiatka, Šípová Ruženka a Sedem kozliatok. 

Toto podujatie v sebe spája rozprávkové predispozície romantickej kultúrnej pamiatky s 

čarom rozprávok. Je to náučná a ušľachtilá zábava pre deti a mládež určená ako odmena za 

ich vynaložené úsilie počas školského roku. 

Aktuálne ceny vstupeniek nie sú na internetových stránkach zatiaľ uvedené. Vo 
všeobecnosti platí, že ceny vstupeniek pre deti zamestnancov a zároveň členov 
odborov sú hradené z prostriedkov ZO. 
Cena dopravy bude stanovená podľa počtu prihlásených účastníkov, s výraznou 
zľavou pre členov odborovej organizácie a ich rodinných príslušníkov. 
 
 

2. Aquapark Tatralandia  Liptovský Mikuláš 

Plánovaný termín akcie : 15. júna 2013 

Aquapark sa nachádza v jednej z najbohatších oblastí na žriedla minerálnych vôd na 

Slovensku a to neďaleko Liptovského Mikuláša v Nizkych Tatrách. Voda nachádzajúca sa v 

Aquaparku Tatralandia je jedinečná v porovnaní s ostatným geotermálnymi vodami Liptova, 

pretože obsahuje aj časť morských vôd z mora, ktoré bolo na území Liptovskej kotliny zhruba 

pred 40 miliónmi rokov. Minerálna voda Tatralandie blahodárne pôsobí na pohybové a 

dýchacie ústrojenstvo. 

Aquapark Tatralandia je najväčší vodný park nielen na Slovensku ale aj v Čechách a v 

Poľsku a vďaka zdroju termálnej minerálnej vody je návštevníkom k dispozícii počas celého 

roka. 

Deti zamestnancov a zároveň členov odborov majú vstupenku zdarma, rodičia – 
členovia odborov s výraznou zľavou, ostatní hradia vstup individuálne v plnej výške. 
Cena dopravy bude stanovená dodatočne podľa počtu záujemcov. 

Veríme, že plánované akcie urobia radosť deťom a ich 

rodičom a strávime spoločne veselý deň ! 

 

Výbor ZO pri VN v Rimavskej Sobote 

 

 

 



Ceny vstupeniek TATRALANDIA 

TROPICAL PACKET  

Individuálne vstupy 

Dieťa  
90-140 cm 

ZŤP do 18 rokov 

Dieťa nad 140 
cm,  

študent,  
dôchodca*  

(nad 60 rokov) 
ZŤP Dospelý 

Rodina 2+1, 
2+2, 2+3 

(2 dospelí + 1, 2, 
alebo 3 deti do 

140 cm) 

Celodenný vstup  9 € 16 € 19 € 45 € 

Celodenný vstup s 

TATRYPASS  
7 € 14 € 17 € - 

Vstup na 3 hodiny  8 € 15 € 18 € 42 € 

Každá začatá polhodina  1 € 1 € 1 €  

TROPICAL PACKET - interiérová časť areálu: 7 toboganov, 9 bazénov (interiérové, exteriérové, s čírou, termálnou aj 
morskou vodou), TROPICAL PARADISE, skrinka, lehátka, detské atrakcie, parkovanie 

 

VITAL PACKET  

3-hodinový vstup do Keltského saunového sveta Osoby od 140 cm 

Doplatok k Tropical Packet  9 € 

Doplatok k Tropical Packet s TATRYPASS  7 € 

DOPLATOK DO VITAL PACKET - doplatok k TROPICAL PACKET. Jednorázový vstup do Keltského saunového sveta na 
max. 3 hod. pre osoby od 140 cm. Po prekročení 3 hodín v Keltskom saunovom svete sa automaticky načíta ďalší vstup. 
Vstup do Keltského saunového sveta je povolený len osobám nad 140 cm - zóna bez plaviek.  

PERMANENTKY TROPICAL PACKET  

Dieťa  
90-140 cm 

ZŤP do 18 rokov 

Dieťa nad 140 cm,  
študent,  

dôchodca*  
(nad 60 rokov) 

ZŤP Dospelý 

2 x celodenný vstup  16 € 28,50 € 34 € 

4 x celodenný vstup  25 € 44,50 € 53 € 

6 x celodenný vstupy  27 € 48 € 57 € 

PERMANENTKY sú platné 7 dní od zakúpenia. Permanentka je vystavená na meno neprenosná a je možné ju využiť 1-
krát denne (t.j. 1 vstup/1 osoba/1 deň) bez podmienky čerpania za sebou nasledujúce dni. Permanentka je platná len s 
preukazom totožnosti, pri zneužití permanentky inou osobou môže byť odobratá bez náhrady. Vratná záloha za čip je 7 
€. Za stratu čipu mimo areálu Tatralandie účtujeme poplatok 10 €.  
 

ZĽAVY S LIPTOV REGION CARD 

 

Celodenný vstup TROPICAL PACKET s Liptov Region Card  
fixná zľava (hostia 

neubytovaní v regióne 
Liptov) 

zľava 5% 

1. celodenný vstup TROPICAL PACKET s Liptov Region Card**  
počas pobytu v regióne 

Liptov 
zľava 15% 

2. a ďalší celodenný vstup TROPICAL PACKET s Liptov Region 
Card**  

počas pobytu v regióne 
Liptov 

zľava 30% 

Permanentky TROPICAL PACKET s Liptov Region Card**  
počas pobytu v regióne 

Liptov 
zľava 15% 

Zľavy s LRC platné do 30.4.2013 
 
• Rodinný vstup sa vzťahuje na vstupy TROPICAL PACKET. Podmienkou je skupina dvoch dospelých a maximálne 3 
detí do 140 cm. Akcia sa nevzťahuje na vstupenky B,C, permanentky, Klubové, Aqua a Money karty. Rodinný vstup nie 
je možné kombinovať s inými zľavami a výhodami. 
• Skupinová zľava na vstup TROPICAL PACKET -10% platí pre organizovaný zájazd minimálne 20-tich osôb a -
20% platí pre organizovaný zájazd minimálne 40-tich osôb nahlásený minimálne 7 dní vopred alebo skupinu osôb, ktorá 
príde jedným spoločným autobusom. Každá 21. osoba v skupine GRÁTIS.  
 
 


