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Podhájska - Mŕtve more uprostred Európy 

 

Mŕtve more je bezpochyby raritou na nańej planéte. Leņí neuveriteľných 400 metrov 

pod hladinou mora. Ak by ste chceli vyskúńať jeho blahodarné úĉinky na celý organizmus, 

nemusíte cestovať aņ do Jordánska ĉi Izraela. Veľké mnoņstvo jódu a brómu, ktoré priaznivo 

pôsobia na celý nervový systém, síry a horĉíka, ktoré pomáhajú lieĉiť koņné choroby, ĉi 

draslíka priaznivo pôsobiaceho na artritídu a reumu, nájdeme vo vysokej koncentrácii aj na 

Slovensku – v termálnej vode v Podhájskej. 

Slovensko je svetoznáme prírodnými geotermálnymi prameņmi, ktoré majú lieĉivé a 

relaxaĉné úĉinky na ľudský organizmus. Väĉńina z nich je uņ niekoľko storoĉí vyuņívaná pre 

kúpeľnú lieĉbu. V poslednej dobe sa ku nim pridalo niekoľko nových termálnych kúpalísk a 

aquaparkov, orientovaných pre ńirokú verejnosť. Na Slovensku sa nachádza viac ako 1200 

prameņov minerálnych vôd a takmer niet oblasti, v ktorej by sa nevyskytovali. Mnohé z 

minerálnych prameņov sú termálne a vyrástli pri nich obľúbené lieĉebné i rekreaĉné 

zariadenia.  

Lieĉebné kúpele sú miestom stretnutí vńetkých generácií vo vńetkých roĉných 

obdobiach. Wellness je dnes modernou metódou starosti o seba samého. Termálne kúpalisko 

Podhájska je takouto oázou. Tu naĉerpáte stratenú energiu, zabránite duńevnej vyĉerpanosti 

lieĉivým úĉinkom vody, perliĉkovým kúpeľom, cviĉením vo vode, masáņami rôzneho 

typu...Termálne kúpalisko s vodou neobyĉajne veľkej mineralizácie a teploty patrí medzi 

najvzácnejńie v strednej Európe. Podhájska je jednou z najnavńtevovanejńích kúpeľných a 

turistických atrakcií na Slovensku. Je malým slovenským morom.  

Obec Podhájska sa nachádza na juņných výbeņkoch Pohronskej pahorkatiny v 

nadmorskej výńke 170 metrov nad morom. Patrí do Novozámockého okresu a do 

Nitrianskeho kraja. Leņí na ņelezniĉnej trati medzi Levicami a Ńuranmi, susedí s obcami 

Trávnica, Radava, Pozba, Veľké Lovce. Patrí k najstarńím obciam na Slovensku. Prvý vrt v 

obci Podhájska sa realizoval v roku 1973. Výskum sa týkal priestorového rozloņenia 

zemského tepla a bol zameraný na vyhľadávanie hypertermálnych vôd v Západných 

Karpatoch. Vrtné práce boli ukonĉené v hĺbke 1900 m. Z tejto hĺbky pod silným tlakom 

zaĉala chrliť pribliņne 80°C horúca voda s obsahom jódu, ktorý ju sfarbuje do hneda. 

Uvedené okolnosti prispeli k tomu, ņe postupne boli vybudované bazény, bufety, celé 

rekreaĉné zariadenia. Rozvoj termálneho kúpaliska sa zaznamenáva od prechodu vlastníctva 



 

na obec v roku 1991 a prebieha dodnes. Rozńirujú sa atraktívne sluņby v oblasti ubytovania, 

bazénov, gastronómie...  

Do termálneho kúpaliska Podhájska chodia ľudia za slanou vodou, ktorá je zloņením 

podobná vode z Mŕtveho mora a je jedineĉnou svojho druhu v celej Európe. Voda z 

termálneho prameņa je svetovým unikátom s blahodarnými úĉinkami na celý organizmus. 

Podrobná ńtúdia dokázala, ņe má dokonca hlbńí a stálejńí regeneraĉný efekt, neņ voda z 

Mŕtveho mora. Termálna voda má blahodarné úĉinky na ľudský organizmus, je vhodná na 

lieĉenie koņných chorôb, pohybového ústrojenstva, cievnych ochorení, ochorenia dýchacích 

ciest, zmierņuje bolesti chrbtice, kĺbov, blahodarne pôsobí na dolieĉenie zlomenín, lieĉi 

osteoporózu, psoriázu, reumatické ochorenia. Samotné kúpalisko je otvorené celoroĉne s 

prestávkou v apríli, kedy prebieha generálne ĉistenie bazénov. Sú dodrņiavané hygienické 

normy, o ĉom svedĉí i fakt, ņe pravidelnými hygienickými kontrolami nebolo eńte zistená 

ņiadna nákaza baktériami, ĉi hubami. Je to zabezpeĉené i vysokou koncentráciou solí a 

minerálov, ktoré priamo niĉia vńetky baktérie. Celoroĉná prevádzka termálneho kúpaliska v 

Podhájskej umoņņuje návńtevníkom vybrať si ĉas návńtevy podľa vlastného uváņenia. V 

bazénoch s termálnou vodou sa ľudia vonku kúpu aj poĉas zimných mesiacov. Kúpanie v 

zime má svoje ĉaro aj keć teplota vzduchu dosahuje -10 stupņov. Odporúĉaný ĉas kúpania v 

termálnej vode je 20 minút. Teplota vody v termálnych bazénoch sa pohybuje od 33 do 38 

stupņov.  

Kúpeľný areál má 12 hektárov. V rekreaĉnej zóne je mnoņstvo bufetov, stravovacích 

zariadení a ńportový areál s volejbalovým a tenisovým ihriskom. Komplex dopĺņa zeleņ so 

sochami, ktoré vznikli v areáli na pravidelných sochárskych sympóziách. Nedávno pribudol 

relaxaĉno-rekondiĉný komplex, ktorý poskytuje doplnkové sluņby ako masáņe, vodolieĉbu, 

elektrolieĉbu, saunu, fitness, solárium, thajskú masáņ ĉi bioenergoterapiu. Okrem bazéna s 

termálnou, silne mineralizovanou vodou s celoroĉnou prevádzkou sa tu nachádzajú ćalńie 3 

bazény, z toho 2 plavecké, detský bazén, tobogan, prírodné soláriá, ńportoviská, ktoré sa 

vyuņívajú hlavne v lete. 

Hoci je táto oblasť vhodná pre rekreáciu, zájazdy, ńkoly v prírode, regeneraĉné 

pobyty výkonnostných ńportovcov, Podhájska má svoju prioritu pre ľudí túņiacich preņiť 

svoju dovolenku v tichom, peknom prostredí. Krásne prírodné prostredie juņných výbeņkov 

Pohronskej pahorkatiny vytvára ideálne podmienky na vychádzky do okolitých lesov ĉi uņ 

peńi alebo na horských bicykloch. V zimnom období sú tu vhodné terény na sánkovanie a 

beņecké lyņovanie. Okolie obce je skutoĉne ĉarovné. Turistickými chodníĉkami moņno 

navńtíviť historické pamiatky v okolí, napríklad zrúcaniny paulínskeho kláńtora na 



 

Mariánskej Ĉeladi. Mariánska Ĉelać je malá pustatina patriaca k Veľkým Lovciam, obci v 

novozámockom okrese. Nachádza sa tu nálezisko z doby bronzovej. Navńtíviť sa oplatí aj 

nećaleké Nové Zámky, Levice, Nitru. Krásnym spestrením môņe byť aj výlet do arboréta v 

Tesárskych Mlyņanoch, kde sa nachádza viac ako 2300 druhov vzácnych cudzokrajných 

drevín. V Hurbanove je zase zaujímavá hvezdáreņ.  

Dôvodov navńtíviť Podhájsku je veľa. Svedĉí o tom aj prítomnosť mnoņstva turistov 

poĉas celého roku nielen zo Slovenska, ale aj z Ĉeska, Poľska, Nemecka, Rakúska… 

O ubytovanie nie je núdza. V obci a jej okolí vyrástli desiatky penziónov, ktoré svojim 

hosťom poskytujú kvalitné sluņby. 
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Názov pozície: prorektor
Náplň práce: kontrola plnenia úloh vyplývajúcich 
z rozhodnutí rektora, jeho poradných 
Akademického senátu, vykonáva práce spočívajúce 
v rozborovej a koncepčnej činnosti a pripravuje 
podklady pre rozhodovanie rektora,
2000 - Právnik - mediátor 
Náplň práce: poskytovanie právnej pomoci 
v súlade zo zákonom č. 327/2005 Z.z., príprava 
návrhov rozhodnutí, poskytovanie individuálnych 
konzultácií žiadateľom o poskytnutie právnej 

s vytvorením čo najväčšej rovnováhy medzi 
stranami a vytvorenie priestoru, aby sa strany mohli 
slobodne rozhodovať nielen o predmete, ale aj 
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2002 – 2005 – Predstavenstvo Geos, a.s. 
Bratislava
Názov pozície: predseda predstavenstva a.s. , 
riadenie spoločnosti
Náplň práce: riadenie spoločnosti zodpovednosť za 
dosiahnutie cieľov a výsledkov spoločnosti, ako aj 

1994 – 1995 – Elektrosvit Nové Zámky, a.s.
Názov pozície: člen predstavenstva a.s., zástupca 
Ministerstva hospodárstva SR
Náplň práce: 
politiky z globálneho hľadiska. Stanovenie 
strategických cieľov spoločnosti na úrovni 
konkurencie schopnosti a rastu spoločnosti. 
1998 – 1999 – Dozorná rada Zeocem, a.s., Bystré
Názov pozície: člen dozornej rady, spolumajiteľ 
spoločnosti
Náplň práce: monitorovanie korektnej činnosti 
dozornej rady, zabezpečovanie a  adekvátne 
poskytovanie informácií ostatným členom dozornej 
rady, dohliadanie na to aby bol dostatok času pre 
prijatie rozhodnutí, prieskum trhu, marketing.

1994 – 1998 – Výbor pre Štátnu správu, 
samosprávu a národnosti
Názov pozície: poslanec NR SR Bratislava
1992 – 1994 – Výbor Brannobezpečnostný 
Názov pozície: poslanec SNR Bratislava
1990 – 1992 – Výbor pre Životné prostredie 
Názov pozície: - poslanec FZ ČSFR Praha
1989 –1990 - politický pracovník
Náplň práce: politické integrovanie spoločnosti, 
vytváranie a šírenie demokratických programov, 
legitimizácia a vykonávanie politickej moci v štáte, 
príprava prvých slobodných volieb v ČSFR.
1988 – 1989 – Stavbyvedúci Váhostav Nové 
Zámky
Náplň práce: zodpovedný zástupca organizácie 
na stavbe, riadenie všetkých prác podľa 
schválenej projektovej dokumentácie (PD), 
zmlúv, dokumentácie výrobnej prípravy stavby. 
Preberanie všetkých stavenísk a vedenie 
rokovaní s objednávateľmi, riadenie stavebných 
a montážnych prác podľa zásad správneho a 
hospodárneho nasadenia, využitia zdrojov a 
dokončenie stavby v riadnom termíne, podľa 
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1981 – 1985 - VST Košice – Stavebná fakulta odbor 
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