
Prevádzka Adresa Poznámka Zľavnený tovar/Služba

1 Funki Punki Klariská 12 Palacinkáreň Menu Sladká palacinka + káva za 2,00 €

2 Falcon Line, spol. s.r.o. Medená 33 Kľúčová služba

zľava 10% z ceny služby na výrobky značiek FAB, 

MOBES, TOKOZ, KOMAS, RICHTER, 5% na výrobky 

ostatných výrobcov, 15% na všetky druhy kľúčov

3 Domček Medická Polná 5 Občerstvenie zľava 10% z ceny služby na všetky produkty

4 Veterinárna klinika BullyPet Odborárske nám. 4 Veterinárna klinika

zľava 10% z ceny služby na veterinárne odborné 

úkony, na veterinárne liečivá a doplnky

5 Krištofičova Pánska 8 Oprava obuvi zľava 10% z ceny služby oprava pätníkov na obuvi

6 VetLINE s.r.o. Staromestská 6/D Veterinárna klinika

zľava 45% z ceny služby kompletná vakcinácia mačky, 

zľava 8 € už zo zľavnenej ceny, zľava 38% z ceny služby 

kompletná vakcinácia psa. Zľava 6 € už zo zľavnenej 

ceny, zľava 50% z pohotovostného príplatku v čase od 

21.00 do 8.00 hod. (zľavy vakcinácií platia len v 

doobedných hodinách od 8.00 do 12.00 hod. aj počas 

víkendov a sviatkov

7 17´s BAR Hviezdoslavovo nám. 17 Bar-reštaurácia zľava 5% z ceny služby na pitie a jedlo

8 Kvetinárstvo Orchidea Hlavné nám. 2 Kvetinárstvo zľava 10% z ceny služby na celý sortiment

9 Salón krásy "Studio Vitality" Obchodná 66A Salón krásy

zľava 15% z ceny služby na všetky služby v salóne, 

zľava neplatí na akciové ponuky

10 A-relax 2000 Sartorisova 19

zľava 50% z ceny tovaru: 1. cvičenie na rehabilitačných 

strojoch SLENDER LIFE, 2. lymfatická masáž strojom 

ROLLETIC INFRA, 3. thermozábaly MONOTHERM, 4. 10-

minútové cvičenie VIBROFIT, bezplatná služba 1x 

cvičenie na Vibrofite ku každej zakúpenej 

permanentke

Zoznam prevádzok-Karta staromestského seniora 



11 ARIES SLOVAKIA s.r.o. Obchodná 12 Zdravotnícke pomôcky

zľava 10% z ceny tovaru našich značiek ARIES a.s. - 

Avicenum kompresívny pančuchový tovar (okrem 

zdravotníckych pomôcok hradených zo zdravotného 

poistenia), Avicenum FASHION zdravotná móda s 

benefitmi  a  ROYAL BAY športová kompresia. Zľava 

10% z ceny tovaru značiek zdravotnej obuvi - BATZ, 

MEDISTYLE a zdravotníckych pomôcok SVORTO 

(okrem zdravotníckych pomôcok hradených zo 

zdravotného poistenia)

12 San Marten Panská 33 Bar-reštaurácia

zľava 20% z ceny služby, zľava sa nevzťahuje na denné 

obedové menu od pondelka do piatka v čase od 11.30-

15.00 a počas mesiaca júl a august

13 Café Siesta Hlboká cesta 1 Kaviareň

zľava 10% z celkovej ceny konzumácie (kávy, čaje, 

koláče, nealko...)

14 SPaP-Lod a.s.- Cestovná agentúra Fajnorovo nábr. 2 Cestovná agentúra

zľava 15% z ceny služby - pravidelné a mimoriadne 

plavby

15 Prvý dom zdravia s.r.o. Poštová 1 zľava 10% z ceny služby, tovar podľa aktuálnej ponuky

16 Mama´s panasian restaurant Chorvátska 2 Reštaurácia

zľava 20% z ceny služby / účet za konzumáciu v 

reštaurácii

17 Domino´s Pizza Krížna 23 Pizzeria

zľava 25% z ceny služby, zľavu je možné uplatniť na 

všetky pizze objednané a vyzdvihnuté priamo v 

prevádzke Domino´s Pizza na Krížnej 23 v Bratislave. 

Zľavu nie je možné uplatniť na telefonickú a online 

objednávku.

18 Staromestská knižnica Blumentálska 10/a zľava 20% z ročného registračného poplatku

19 Mamut Pub Ferienčíkova 13 Reštaurácia

zľava 7% z ceny služby, zľava sa nevzťahuje na 

obedové denné menu a na senior obedové menu za 

3,60€, akciové produkty a tabakové výrobky



20

GaJana-Hand MADE Tvorba a 

predaj šperkov Obchodná 53

zľava 10% z ceny tovaru z nákupu na celý sprtiment, 

zľava 5,-€ z ceny služby zo všetkých kurzov a 

seminárov pri sume nad 20,-€ za službu

21 Reštaurácia Koliba Kamzík Reštaurácia

zľava 10% z ceny služby, preukázanie sa kartou so 

zľavou pred vystavením účtu. Po vystavení účtu už nie 

je možné zľavu uplatniť.

22 Tour4U s.r.o. Panská 37 Cestovná agentúra

zľava 50% z ceny služby - Hradný okruh 

Prešporáčikom, Staromestský okruh Prešporáčikom, 

Veľký okruh mestom s Prešporáčikom

23 WINE NOT!? Hlavné nám. 3 vináreň zľava 20% z ceny služby, celý sortiment

24 BrainTeaseLava Zámocká 36

zľava 20% z ceny služby, Escape room-v pazúroch Štb, 

Escape room-Janošíkov poklad, Brainteaselava City 

Game

25

Hotel Danubia Gate (Dunajská 

brána) Dunajská 26 Hotel /Reštaurácia a bar

zľava 15% z ceny služby -ubytovanie, zľava 10% z ceny 

služby - Reštaurácia a bar, v cene ubytovania sú 

zahrnuté raňajky buftovým spôsobom, fľaša minerálky 

na izbe a k dispozícii je laptop na vyžiadanie, vstup do 

fitnesscentra, Wi-Fi pripojenie


