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           Kúpeľníctvo v turizme                 Wellness
                 turizmus

     Zdravotný
      turizmus



Motto:„Voda pre zdravie a pohybom pre pohodu“

Publikácia je zameraná na uplatňovanie a rozvoj kúpeľníctva v turizme v 
domácom  i  medzinárodnom  kontexte,  ktorý  vo  svojej  základnej  podstate 
využíva prírodnú kvalitnú vodu, vhodné klimatické podmienky a aktívny, resp. 
pasívny pohyb turistu pri zohľadnení prírodných živlov: Voda - Zem - Vzduch - 
Oheň s pridaním Pohybu. Jeho vznik možno datovať už od minulých storočí. 
Obsah  textov  je  prispôsobený  požiadavkám  turistov  k  získaniu  poznatkov 
efektívne vyžívať „vodu pre zdravie“ (SPA health) a „pohyb pre pohodu“ (SPA 
wellness).  V súlade s obsahom čitateľ nájde odborne spracovanú problematiku 
SPA health & SPA wellness v kúpeľných miestach, obciach, mestách a regiónoch 
na  Slovensku;  v  medzinárodnom  turizme;  v  partnerstvách  na  relevantných 
inštitucionálnych  úrovniach;  vo  vlastnostiach  prírodných  termálnych  a 
minerálnych  prameňov  a  potravín  pre  zdravie;  v  možnostiach  marketingu  a 
popularizácie; v uplatňovaní Európskych štrukturálnych a investičných fondov v 
programovom  období  2014  –  2020  v  turizme  a  súvisiacimi  interakciami;  v 
regionálnej  investičnej  pomoci;  v  ochrane  životného prostredia  a  podzemných 
vôd; v bezpečnosti  a ochrane turistu;  v možnostiach uplatňovania investičných 
zámerov  pre  turizmus;  v  popularizačno-popisových  vlastnostiach  kúpeľných 
miest,  termálnych  a  prírodných  kúpalísk  v  rámci  miestnych  a  regionálnych 
aspektov uplatňovania turizmu; v poznatkoch zo 7. Európskeho samitu regiónov a 
miest  konaného v dňoch 8.-9.  júla  2016 v Bratislave a  Bratislavského samitu 
lídrov  Európskej  únie,  konaného  dňa  16.  septembra  2016  v  Bratislave  počas 
predsedníctva  Slovenska  v  Rade  EÚ  a  pod.  V  neposlednom  rade  poskytuje 
informácie a fotografie o miestnych atraktivitách v regiónoch turizmu v prepojení 
na klimaticky vhodné prostredie v rámci geoturistiky v Sieti geoparkov Slovenska, 
kúpeľné miesta, termálne kúpaliská, akvaparky, prírodné a budované kúpaliská, a 
pod. a slúži ako odborne orientovaná populárno náučná publikácia. 

Publikácia vo svojom obsahu ponúka poznatky a cenné informácie širokej 
verejnosti.  Záujemcom môže slúžiť  ako „odborný sprievodca“  pri  uplatňovaní 
kúpeľníctva  v  turizme  -  SPA  health  & SPA  wellness  - podnikateľským  i 
nepodnikateľským  subjektom  zase  ako  „praktická  príručka“  na  ich  efektívny 
výkon.  Dlhodobé poznatky  a  podporné  skutočnosti  majú  za  cieľ  predchádzať 
mylným konaniam a rozhodnutiam. Majú poukázať na prístupy, postupy, procesy, 
možnosti  a  vlastnosti  rekreačného  kúpeľníctva  pre  široký  okruh  subjektov 
podieľajúcich sa na vývoji  kúpeľných miest,  termálnych kúpalísk,  akvaparkov, 
prírodných a budovaných kúpalísk a ďalších,  ktorí sa zaujímajú o progresívnu 
oblasť domáceho a medzinárodného turizmu na Slovensku.

                                                                                                          autor
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1.  TURIZMUS A JEHO HLAVNÉ DRUHY

Jazykovedný ústav Ľ. Štúra SAV k terminológii turizmu, resp. cestovného 
ruchu uvádza: a) podľa Pravidiel slovenského pravopisu (r. 2013) slovo turizmus 
– mu (m.) nekodifikuje; b) podľa Slovníka cudzích jazykov (akademický) (r. 
2005)  slovo  turizmus  –  mu  (m.)  kodifikuje  ako:  turistický  cestovný  ruch, 
turistický,  cestovateľský  priemysel,  turistika;  c)  podľa  Krátkeho  slovníka 
slovenského  jazyka  4  (r.  2003)  slovo  turizmus  –  mu  (m.)  kodifikuje  ako: 
cestovný ruch; d) podľa Slovníka slovenského jazyka (r.  1959 – 1968) slovo 
turizmus – mu (m.) kodifikuje ako: zastaralo turistika. Na základe uvedeného je 
možno konštatovať, že význam slova turizmus je adekvátny k slovu cestovný 
ruch a ostáva na autorovi, resp. používateľovi aké slová použije. Názory autorov 
na klasifikáciu „zdravotného“ turizmu - sa veľmi rôznia. Dlhodobo zaužívaný 
pojem na Slovensku „kúpeľný cestovný ruch“ (od r. 1995) bol neskôr zmenený a 
vložené istým spôsobom zavádzajúce slovo „zdravotný“. 

Podľa prof. JUDr. Ľudmily Novackej, PhD. z OF EUBA pojem medical 
tourism -  zdravotný  cestovný  ruch  -  nemožno  úplne  vylúčiť  z  dôvodu  jeho 
existenčného fungovania v praxi.  Okrem zahraničných veľvyslancov napr.  na 
Poliklinike  s  nemocnicou  MEdissimo  v  Bratislave,  MĆ  Petržalke  absolvujú 
zdravotné zákroky (možno aj operácie) aj ľudia - pacienti z Nemecka, pričom 
ich  privážajú  nemecké  cestovné  kancelárie.  Napr.  opravy  zubov,  plastické 
operácie, očné vyšetrenia a pod. sú vykonávané v zdravotníckych zariadeniach 
pre cudzích štátnych príslušníkov, ktorí kvôli tomu pricestujú na Slovensko a 
zaplatia si nielen zdravotné úkony, ale aj ubytovanie a ďalšie služby spojené s 
vycestovaním z krajiny trvalého bydliska. Aj na Slovensku sú agentúry, ktoré 
zabezpečujú  k  uvedeným  službám  napr.  transfery  z  letiska  vo  Viedni, 
starostlivosť  o  rodinných príslušníkov,  výplň  voľného času  a  pod. a  tým pre 
Slovensko v príchodovom zahraničnom turizme vytvárajú ekonomický prínos. 
Zámorské krajiny južnej Ameriky žijú zo zdravotného cestovného ruchu, napr. 
Kolumbia,  Venezuela  poskytuje  plastické  operácie,  kardio  operácie,  Kuba 
poskytuje  rôzne  lekárske  procesy  a  terapie  z  prírodných  morských  liečivých 
zdrojov a pod.

Domáci turizmus (poznámka: cestovný ruch < = > turizmus) predstavuje 
cestovanie  a  pobyt  domáceho  turistu  s účasťou  na  rozličných  podujatiach  v 
turizme  vo  vlastnej  krajine  s  cieľom  využiť  dovolenku  na  zotavenie  na 
odpočinok,  poznávanie,  rozptýlenie,  zábavu,  kultúrne  a  športové  vyžitie.  Pre 
slovenskú ekonomiku predstavuje nezanedbateľný zdroj príjmov. Okrem funkcie 
ekonomickej,  plní  aj  sociálne,  zdravotné  a  kultúrne  funkcie,  napomáha 
uvedomeniu  si  kultúrneho  a  prírodného  dedičstva,  sociálnej  integrácii, 
národnostnej harmónii turistov a v neposlednom rade motivuje na harmonické a 
optimálne  využívanie  voľného  času.  Podľa  miesta  realizácie  a  vzťahu  k 
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platobnej bilancii rozpoznávame: 
Domáci turizmus - je realizovaný pre domáceho turistu na území vlastného štátu. 
Zahraničný aktívny turizmus – príchodový - príjazdový (incoming, inbound 
tourism) - je realizovaný pre  zahraničných turistov na území nášho štátu. Pre 
ekonomiku predstavuje prínos, nakoľko turista uhrádza služby podnikateľským 
subjektom v turizme v príslušnej mene danej krajiny, t.j.  z aspektu platobnej 
bilancie štátu predstavuje aktívum. 
Zahraničný pasívny turizmus – odchodový -  výjazdový (outgoing,  outbound 
tourism)  - je realizovaný a organizovaný za účelom vycestovania slovenských 
občanov  do  iného  štátu.  Predstavuje  pre  podnikateľské  subjekty  výdavky 
spojené  s  úhradou  za  poskytované  služby  v zahraničí v  príslušnej  mene.  Z 
hľadiska platobnej bilancie predstavujú pasívum.
Medzinárodný  turizmus - je  kombináciou  zahraničného  aktívneho  a 
zahraničného pasívneho turizmu.

Dosiahnutím  požadovanej  kvality  jednotlivých  produktov  v  domácom 
trhu  v  turizme,  pričom  turisti  uprednostnia  domácu  dovolenku,  resp. 
voľnočasové  aktivity  na  Slovensku,  môže  domáci  turizmus  nahradiť  časť 
objemu  pasívneho  zahraničného  turizmu  a  prispievať  k  zníženiu  importu 
poskytovaných služieb, čím sa znížia devízové výdavky a dosiahne pozitívny 
vplyv na saldo platobnej bilancie. 

1.1  Hlavné druhy domáceho turizmu

Účasť turistov (domácich obyvateľov) vo vlastnej krajine je z hľadiska 
celosvetových  trendov  hlavným  ukazovateľom  kvality  regionálnej  a lokálnej 
ponuky v turizme príslušnej územnej oblasti (obce, mestá, miesta, mikroregióny, 
regióny  turizmu,  samosprávne  kraje)  a  v  dôsledku  toho  majú  tieto  miesta  s 
vysokou návštevnosťou domáceho obyvateľstva významný potenciál prilákať v 
značnej miere aj turistov zo zahraničia. Kultúrny, historický a prírodný potenciál 
každej  krajiny  predurčuje  z  dlhodobého  hľadiska  jej  druhy  turizmu. Medzi 
hlavné  druhy,  resp.  produktové  skupiny  turizmu  sa  zaraďujú  podľa 
geografického  členenia,  špecifických  územných  vlastností  a  prírodných 
možností na Slovensku nasledovné:
Letný turizmus.  Motívom je predovšetkým aktívny aj pasívny oddych, relax a 
rastúci záujem o získavanie nových poznatkov, poznávanie nových regiónov a 
oblastí. Primárna aj sekundárna ponuka krajiny ako sú národné parky a chránené 
územia, jaskyne, turistické chodníky, sieť cyklistických trás, adrenalínové parky, 
golfové ihriská, akvaparky, kúpaliská, vodné plochy a rieky poskytujú dostatok 
možností a príležitostí pre trávenie letnej dovolenky na Slovensku. 
Zimný  turizmus.  Vhodné  geografické  podmienky,  investície  do  materiálno-
technickej základne, zvyšujúca sa kvalita poskytovaných služieb a široký výber 
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rôznorodých lyžiarskych stredísk dáva Slovensku konkurenčnú výhodu oproti 
väčšine okolitých krajín. Pri rozvoji zimného turizmu je nevyhnutné vo zvýšenej 
miere rešpektovať požiadavky na ochranu prírody, keďže mnohé strediská sa 
nachádzajú v blízkosti, resp. priamo v chránených krajinných oblastiach, pričom 
osobitnou oblasťou sú Vysoké Tatry. Súčasne je pri rozvoji horských stredísk 
turizmu potrebné rešpektovať klimatické zmeny a lyžiarske zariadenia budovať 
v minimálnej nadmorskej výške údolnej stanice 700 – 800 metrov nad morom. 
Kúpeľníctvo  v  turizme.  Veľké množstvo  kvalitných  prírodných  minerálnych 
vodných zdrojov, čistý vzduch a vhodných balíkov služieb v turizme predurčujú 
kúpeľníctvo  v  turizme  za  jednu  z  nosných  produktových  skupín  turizmu na 
Slovensku.  Kúpeľníctvo  v  turizme  (pôvodne:  kúpeľný  a  zdravotný  cestovný 
ruch) s  predpokladmi nadobudnutia novej energie do budúcnosti je pre turistu 
významný k udržaniu zdravého životného štýlu. Mnohé kúpeľné zariadenia do 
svojho programu zaraďujú wellness služby, víkendové pobyty na skrášľovanie, 
odbúravanie  stresu  a  pod.,  a  to  aj  pod  lekárskym  dozorom.  Slovensko  má 
vytvorenú  širokú  sieť  termálnych  kúpalísk  a  akvaparkov  s vhodným 
realizovaním možností uplatňovania a využívania prírodných minerálnych vôd 
a vhodných klimatických podmienok priaznivých na zotavenie a relax, ako aj 
budovaných  a  prírodných  kúpalísk  s  vhodnou  vodou  určenou  na  kúpanie. 
Názory  autorov  na  terminológiu  „zdravotného“  cestovného  ruchu  sa  veľmi 
rôznia. Dlhodobo zaužívaný je pojem „kúpeľníctvo v cestovnom ruchu“, resp. 
„kúpeľníctvo v turizme“. 
Kultúrny a mestský turizmus. Motívom je najmä získavanie nových poznatkov, 
poznávanie  nových  miest,  obyvateľov,  krajov,  ale  aj  zvykov  a  tradícií. 
Slovensko  disponuje  veľkým  kultúrno-historickým  potenciálom  ako  sú 
pamiatky zapísané v zoznamoch Svetového dedičstva UNESCO, hrady, zámky, 
pamiatkové rezervácie,  náboženské  pamiatky,  múzeá  a  galérie  a  pod.,  ale  aj 
bohatým ľudovým folklórom, tradíciami a tvorivosťou. Územie Slovenska bolo 
niekoľko tisíc rokov križovatkou rôznych kultúrnych vplyvov, miestom, kde sa 
stretávali rôzne národy, národnosti, vierovyznania, čo v súčasnosti predstavuje z 
hľadiska turizmu potenciál oslovovať množstvo rôznorodých cieľových skupín a 
segmentov trhu (napr. židovské pamiatky, oblasti nemeckého osídlenia, cirkevné 
pamiatky a pod.). 
Vidiecky turizmus a agroturizmus. Vo svete ide o pomerne široko využívanú, v 
podmienkach Slovenska o relatívne mladú, ale intenzívne rozvíjajúcu sa formu 
turizmu, ktorá dáva široké možnosti  miestnym producentom, poskytovateľom 
služieb  a  remeselníkom.  Vidiecky  turizmus je  spojený  predovšetkým  s 
jednoduchšími formami ubytovania (ubytovanie v súkromí, penziónoch s max. 
10 až 20 lôžkami a pod.) vo vidieckej krajine s možnosťou poznávania života v 
mimomestských aglomeráciách. Súčasťou vidieckeho turizmu je aj agroturizmus 
spojený  so  stravovaním  s  miestnou  domácou  gastronómiou  a  pobytom  v 
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sedliackom dvore, ranči alebo salaši. 
Kongresový  turizmus. Patrí  z  ekonomického  hľadiska  dlhodobo  k 
najvýnosnejším  formám  turizmu,  prináša  zisk  pre  podnikateľské  subjekty  a 
mesto, resp. región nepodlieha ekonomickým tlakom ani sezónnosti. Je jednou z 
najstabilnejších foriem turizmu, je tvorcom ziskov, vytvára pracovné príležitosti 
a v neposlednom rade upevňuje prestíž štátu. Vyžaduje nielen služby spojené 
priamo  s  organizovaním  kongresov,  konferencií  a  podujatí  podobného 
charakteru,  ale  aj  služby  doplnkového  charakteru.  Pre  rozvoj  kongresového 
turizmu  má  Slovensko  vhodné  materiálne  predpoklady  v  ubytovacích 
zariadeniach  (už  uskutočnené  modernizácie  hotelov),  ktoré  takéto  služby 
ponúkajú  v  mimosezónnom  období  za  predpokladu  vysokej  kvality  služieb 
vrátane sprievodných programov. 
Geoturizmus  a  geoparky. Špecificky moderný turizmus,  tzv.  geoturizmus,  je 
významným aspektom pre  miestny ekonomický rozvoj  smerujúci  k  zvýšeniu 
zamestnanosti, podujatia v zdraviu vhodnom klimatickom prostredí a k novým 
ekonomickým  aktivitám  regiónov  turizmu vzhľadom  na  geografickú 
rôznorodosť a bohatstvo Slovenska. Geoparkom je spravidla územná oblasť so 
zvláštnym geologickým významom, územnými zvláštnosťami a krásami, ktoré 
sú prezentované v závislosti od formovania regiónu, geologickej histórie, vzniku 
a rôznych procesov. Konštituovanie geoparkov a ich sietí vyzdvihuje  prírodné 
dedičstvo  aj  ako  výchovno-vzdelávací  prostriedok  v  geologických  a 
environmentálnych  vedných  odboroch,  prispieva  k  udržateľnému  rozvoju 
daného  územia  a  vyžaduje príslušný  stupeň  ochrany  na  zachovanie  náplne 
geoparku.

Hlavné  druhy,  resp.  produktové  skupiny  turizmu vychádzajú  nielen  zo 
získaných  poznatkov,  realizovaných  výskumov,  existujúceho  potenciálu  a 
historického vývoja  turizmu na  Slovensku,  ale  sú  v  súlade  aj  s  Koncepciou 
územného rozvoja Slovenska a kontinuálne nadväzujú na Novú stratégiu rozvoja 
turizmu na Slovensku do roku 2013 [34.] a Stratégiu rozvoja turizmu Slovenska 
do roku 2020 [50.].  

1.2 Aktivity uplatňovania a rozvoja domáceho turizmu

Domáci turizmus podľa hlavných druhov, resp. produktových skupín sa 
spravidla prejavuje v aktivitách, ako sú:
Letný turizmus a pobyt pri vode
 letné rekreácie  a športy - adrenalínové aktivity vo vode a na vode a na zemi, 

speleológia a jaskyne, golf, lyžiarske strediská v lete, akvaparky, prírodné a 
umelé kúpaliská,

 významné športové centrá - divoká voda, futbal, prírodné vodné plochy, golf,
 horský  a podhorský  turizmus  -  vysokohorské  vychádzky  a  podhorské 
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prechádzky,
 cyklotrasy - cesty pre bicyklistov v horských oblastiach a v nížinách.
Kúpeľníctvo v turizme 
 kúpanie a oddych v prírodných minerálnych vodách a termálnych vodách v 

kúpeľných miestach a termálnych kúpaliskách,
 programy v kúpeľných zariadeniach, termálnych kúpaliskách a akvaparkoch 

s cieľom udržania zdravotnej rovnováhy,
 kúpanie v kvalitnej vode v prírodných a budovaných kúpaliskách, napr. bio-

kúpaliská,
 programy  s  ochutnávkou  prírodných  liečebných  minerálnych  vôd  aj  s 

ponukou  vybraných  procedúr  v  kúpeľných  zariadeniach  s  lekárskym 
zázemím,

 ponuka  pre  sociálne  kontakty  –  prírodné  parky,  výstavné  siene,  divadlá, 
galérie a pod. 

 prepojenie  kúpeľných  aktivít  s  vidieckym  turizmom  a  geoturizmom  v 
zdraviu vhodných klimatických turistických územiach

Zimný turizmus a zimné športy
 zimné rekreačné strediská - športové podujatia,  lyžovanie a sánkovanie na 

miernych svahoch, lanovky, vleky, hokej, krasokorčuľovanie,
 lyžovanie  v horských  a podhorských  oblastiach  -  adrenalínové  lyžovanie, 

vysokohorské  lyžovanie,  podhorské  lyžovanie,  lyžovanie  a  sánkovanie  na 
strmých svahoch,

 svetové, európske a domáce súťaže v lyžiarskych strediskách na Slovensku. 
Mestský a kultúrno-poznávací turizmus
 kultúrne  dedičstvo  -  folklór,  tradície  trhov,  jarmokov,  výroba  tradičných 

remesiel,
 národné dedičstvo - poznávanie pamiatkového fondu, národných kultúrnych 

pamiatok  a pamiatkových  území,  pamiatkových  rezervácií  a pamiatkových 
zón,

 pamiatky  UNESCO  -  kultúrno-historické  objekty  zaradené  do  zoznamu 
svetového dedičstva UNESCO,

 sakrálny cestovný ruch - kostoly, kláštory, kalvárie, synagógy, cintoríny,
 kultúrne  podujatia  –  folklórne,  ľudové,  tradičné  a spoločensko-kultúrne 

predstavenia,
 podujatia  s  uplatnením  kultúrno-historických  a technických  pamiatok pre 

cestovný ruch nadregionálneho významu  -  hrady,  zámky,  paláce,  pevnosti 
a opevnenia, radnice, meštianske domy.

Vidiecky turizmus a agroturizmus
 remeselné tradície - výroba koží a produktov z drotárskeho prútia, úprava a 

spracovanie vlny,  súkenníctvo,  kožušníctvo,  výroba syrov,  bryndze,  tkanie 
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plátna a kobercov, paličkovanie čipiek, kováčstvo, drevorezbárska tradícia a 
košikárstvo,

 poľovníctvo a rybárstvo - jazda na koňoch, lov zveri, chov a ochrana lesných 
zvierat, športový rybolov,

 ľudová architektúra - múzeum Liptovskej dediny v Pribyline, ľudová osada 
Vlkolínec, drevené kostolíky,

 dovolenkový pobyt na vidieku - uplatňovanie vidiecko-turistických služieb, 
poznávanie  života  roľníka,  poľnohospodára  a lesohospodára,  priama účasť 
turistov  na domácom výrobnom procese,  ubytovanie na sedliackom dvore 
s animáciou  ľudových  zvyklostí  a  výučbou  jazdenia  na  koňoch,  kŕmenie 
domácich hospodárskych zvierat, výroba a spracovanie poľnohospodárskych 
produktov,

 ubytovanie vo vidieckom priestore  – podhorské chaty,  ranče,  farmy,  malé 
ubytovacie zariadenia,

 ubytovanie na samote - zapojenie sa do systému života rodiny na vidieku, so 
zberom húb, liečivých bylín a rastlín, poznávaním starých remesiel ako je 
košikárstvo, drevorezbárstvo, výroba predmetov z kovových drôtov,

 vínne cesty  a architektúra – poznávanie mesta,  krajina a  vínnych pivníc  - 
podujatia  vo  vidieckych  sídlach  spestrený  prechádzkami  do  vinohradov, 
ponuka vína v typických vinohradníckych domoch a pestrou gastronomickou 
ochutnávkou a ponukou z husacieho mäsa a múky, vínne pivnice, vínotéky, 
vínne cesty a pod.,

 agroturizmus  -  stravovanie  na  báze  regionálnych  a  miestnych  špecialít, 
spoluúčasť na príprave poľnohospodárskych a lesných domácich produktov 
vhodných pre zdravie, bioprodukty, zber lesných plodov - maliny, brusnice, 
čučoriedky, hríby.

Kongresový turizmus a vzdelávanie
 kultúrne podujatia – divadelné, folklórne a kultúrne podujatia,
 stravovacie zariadenia a catering - špičkové reštaurácie, kaviarne na zemi a aj 

na vode,
 oddychové priestory a parky – hotelové, relaxačné a oddychové zariadenia 

pri veľkokapacitných ubytovacích zariadeniach,
 spojenie letného a zimného turizmu - akvaparky, termálne kúpaliská, využitie 

prímestských  oblastí  na  folklórny  a  kultúrny  turizmus,  gastronomické 
regionálne špeciality.

Geoturizmus a geoparky 
 miesta vedeckej dôležitosti nielen z geologického aspektu, ale aj z hľadiska 

archeologického, ekonomického, prírodného, resp. kultúrneho významu,
 náučno-turistické trasy, lyžiarske bežecké trasy, špecializované múzeá,
 pešie trasy s cieľom hľadania predmetov ukrytých v schránkach v prírodnom 
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prostredí, tzv. geokešing alebo Activ Walking,
 starostlivosť obyvateľstva, prípadne turistu, o miestne prostredie a ochrana 

lokalít geoparku (sprievodcovia, animátori),
 kultúrne a športové aktivity, workshopy,
 miestna produkcia farmárov a remeselníkov v rozvoji miestneho turizmu,
 prírodné dedičstvo a geologické územné fenomény,
 Sieť  geoparkov  Slovenska  pozostávajúca  z  aktívnych  geoparkov 

Banskobystrického,  Banskoštiavnického  a  medzinárodného  slovensko-
maďarského geoparku Novohrad – Nógrád.

Bohatstvo  a  rozmanitosť  druhov  a  typov  prírodných  minerálnych  a 
termálnych vôd na Slovensku podmienili vznik kúpeľného a pitného ozdravenia. 
Na  územiach  Slovenska  vyviera  veľké  množstvo  prameňov  minerálnych  a 
termálnych vôd aj  s  liečivými účinkami a nachádzajú sa  tu rozsiahle ložiská 
kvalitných  vôd,  slatín,  rašelín,  bahna  a  pod.  V priebehu  minulých  storočí  a 
desaťročí vyrastali kúpeľné mestá a obce s liečebnými domami v historickom 
pôvodnom  prevedení,  kolonádami,  parkmi,  sociálnymi,  kultúrnymi  a 
spoločenskými zariadeniami a tým využívanie minerálnej a termálnej vody má 
veľký význam pre zdravie obyvateľov miest a obcí, ako aj pre turistov. 

Veľmi dobrou príležitosťou ako zviditeľniť mesto alebo obec a zabezpečiť 
ich rozvoj je prilákať turistov pri ich spoznávaní. Každé má svoju vlastnú možno 
už  zabudnutú  históriu,  kde  sa  v minulosti  udiali  významné,  alebo zaujímavé 
udalosti  a  bolo  by  vhodné  ich  pripomenúť  priamo  na  historickom  mieste. 
V mnohých  slovenských  regiónoch  turizmu  sa  nachádzajú  rodné  domy 
významných  slovenských  osobností,  múzeá,  historické  pamiatky,  skanzeny, 
miesta  rôznych  archeologických  vykopávok,  pútnické  miesta,  miesta 
historických udalostí, vojenských bitiek a pod.

V rámci národného  prírodného  a  kultúrneho  dedičstva  možno 
uskutočňovať poznávanie pamiatkového fondu, národných kultúrnych pamiatok 
a pamiatkových  území,  pamiatkových  rezervácií  i pamiatkových  zón. 
V slovenských  mestách  a obciach  sa  nachádza  vyše  101  hradov  a zámkov, 
pamiatky  architektonicky  historické,  ako  sú  paláce,  pevnosti  a opevnenia, 
radnice,  centrá  miest  a obcí  s meštianskymi  domami  a ľudovou architektúrou 
alebo sakrálnych, ako sú kostoly, kláštory, kalvárie, synagógy, cintoríny a pod. 
Vo veľkom počte sa vyskytujú aj významné archeologické náleziská, historické 
parky a záhrady, pamiatky vedy, výroby a techniky, banské diela, hámre, mlyny 
a pod. Pre turistu môže byť zaujímavá aj návšteva kultúrnych zariadení, múzeí, 
vrátane múzeí v prírode, galérií, knižníc, archívov a pod. s príjemným spojením 
a účasťou na kultúrno historických, náboženských, spoločenských podujatiach, 
festivaloch,  výstavách,  divadelných  predstaveniach,  koncertoch,  ľudových 
veseliciach a slávnostiach a ďalších atraktivít v turizme.

Vhodné  je  spoznať  minulosť  príslušnej  miestnej  územnej  lokality  a 
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uplatniť všetky zaujímavosti na prilákanie turistu domáceho alebo zahraničného. 
Obnovenie tradície trhov, jarmokov, tradičných remesiel,  ktorými bolo mesto 
alebo  obec  v minulosti  preslávené,  organizovanie  tematických  podujatí 
viažúcich sa k osobitostiam regiónu turizmu alebo jeho časti, turistovi prinášajú 
nezabudnuteľný zážitok, ktorý si odnesie domov a informáciu odovzdá ďalším. 
Takéto  podujatia  môžu  obec  a  mesto  zviditeľniť  a zabezpečiť  ich  rozvoj 
v turizme. V prípade kultúrnych podujatí je žiadúce, aby sa nekonali iba raz do 
roka,  ale  pravidelnejšie.  Z ekonomického  hľadiska  turizmus  zameraný  na 
kultúrne,  historické  a  populárne  podujatia  je  lukratívnejší,  ale  aj  rizikovejší. 
Podujatia konajúce sa v priebehu niekoľkých dní, sú náročnejšie ako podujatia, 
ktoré  sú  plánované  a  k dispozícii  po  celý  rok,  pričom  sa môžu  prispôsobiť 
dopytu.

Vytvorenie  informačného  centra  turizmu (napr.  TIK,  TIC)  a  podrobnej 
mapy  s vyznačenými  atraktivitami,  popisom  podujatí  konajúcich  sa 
v príslušnom  území,  vyznačením  náučných  poznávacích  chodníkov, cyklotrás 
a pod. prispeje k zatraktívneniu obce a mesta, resp. regiónu turizmu a prilákaniu 
väčšieho počtu turistov. Tým sa sprehľadní potreba rozvoja služieb a obchodu, 
ako aj priestor k zvýšeniu počtu pracovných príležitostí. 

1.3 Regionálne aspekty rozvoja domáceho turizmu 

Podstatným cieľom vývoja regionálneho rozvoja a turizmu je vymedziť 
organizačné, vecné, personálne a inštitucionálne zabezpečenie, obsahovú náplň a 
základné  nástroje  jeho  uplatňovania.  Regionálnym  rozvojom  v závislosti  od 
turizmu  možno  dosiahnuť  rast  ekonomického  potenciálu  regiónu,  rast 
ekonomickej  výkonnosti  a  efektivity  využitia  disponibilných  zdrojov 
v podmienkach  trvalo  udržateľného  rozvoja,  zvyšovanie jeho 
konkurencieschopnosti  a  životnej  úrovne  obyvateľov,  prispievajúci  k  
sociálnemu a ekonomickému rozvoju regiónu turizmu. Vytvorenie komplexného 
systému  regionálneho  rozvoja  v súčinnosti  s pôsobnosťou  turizmu  na  úrovni 
štátu,  na  úrovni  samosprávneho  kraja,  ako  aj  na  miestnej  úrovni  sa  stáva 
dôležitým momentom pri hodnotení rozvoja domáceho turizmu.

Prednosti  turizmu  ako  ekonomického,  hospodárskeho  a  sociálneho 
odvetvia  a  možnosti  rozvíjania  turizmu  na  Slovensku  sú  všeobecne  známe. 
Mnoho výskumných úloh, vedeckých prác, diela vedecko-populárnej literatúry a 
odborných článkov a publikácií (napr.: Huba, Ira: Stratégia trvalo udržateľného 
rozvoja  vo vybraných  regiónoch,  STUŽ/SR,  Bratislava  2000;  Cestovný  ruch 
v regiónoch  a  cezhraničná  spolupráca,  príručka  MH  SR,  Bratislava  2000; 
Novacká  a  kol.:  Kongresový  cestovný  ruch  v SR,  vydavateľstvo  EKONÓM, 
Bratislava 2000; Manažment regiónu a strediska cestovného ruchu, príručka MH 
SR, Bratislava 1997; Manažment, financovanie, peňažné toky a zdroje investícií 
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pre malý podnik cestovného ruchu, príručka MH SR 1995; Novacká: Cestovný 
ruch  a európska  únia,  Sprint2,  Bratislava  2010)  o  turizme  charakterizujú 
prednosti turizmu vo všeobecnosti a osobitne vo vzťahu k územiu Slovenska, 
ako aj potrebu rozvoja v záujme efektívneho využívania atraktivít nášho územia, 
intenzifikácie  ekonomiky  a  znižovania  zamestnanosti.  Plne  rozvinutý 
konkurencieschopný  trh  turizmu  je  strategický  proces,  ktorý  nie  je  možné 
vytvoriť  za jeden rok.  Je  to viacročný proces vyžadujúci  podporu vlády SR, 
mimovládnych  inštitúcií  a  organizácií,  orgánov  štátnej  správy,  územnej 
samosprávy  a  konštruktívnu  spoluprácu  všetkých  zainteresovaných  inštitúcií, 
organizácií  pôsobiacich  v  turizme,  okresov,  stredísk/centier  turizmu,  miest  a 
obcí, ubytovacích a podnikateľských subjektov na Slovensku.

Domáci  turizmus  vďaka  geografickému  a  prírodnému  potenciálu  a 
potenciálu vytvoreného človekom má možnosť zaujať v národnom hospodárstve 
a  spoločnosti  strategické  postavenie.  Reštrukturalizáciu  rozvoja  turizmu  je 
vhodné uskutočniť na základe cieleného programu (napr. Kerekeš J.: Program 
podpory  rozvoja  domáceho  turizmu,  SACR,  2007),  ktorý  umožní  optimálne 
využívanie tak prírodných zdrojov,  ako aj  vybudovaných kapacít,  zariadení a 
služieb v nich poskytovaných, pričom treba rešpektovať požiadavky na trvalo 
udržateľný  rozvoj.  Turizmus  v  podmienkach  Slovenska  nie  je  uceleným 
odvetvím,  ktorého  vstupy  a  výstupy  možno  merať  v  systéme  národného 
účtovníctva, ako napr. poľnohospodárstvo, stavebníctvo alebo priemysel, ale je 
konglomerátom produktov a činností z mnohých rôznorodých odvetví. 

Z obsahového vymedzenia domáceho turizmu vyplýva,  že  môže spĺňať 
funkciu  spoločensko-ekonomickú,  rekreačno-kúpeľnú,  kultúrno-poznávaciu, 
vedecko-výskumno-vývojovú  a  vzdelávaco-výchovnú  pri plnení  úloh 
v nasledovných oblastiach:
 ochrana  životného  prostredia  a  jeho  integrácia  do  turistických  aktivít  a 

uplatňovanie  politiky  ochrany  historických,  kultúrnych,  vidieckych  a 
turisticky atraktívnych regiónov turizmu a pod.,

 ekonomický rozvoj podporený turizmom,
 udržiavanie celkového vzhľadu miest a obcí, materiálno technickej základne 

vidieckeho turizmu, agroturizmu, podpora rybolovu a pod.,
 popularizácia  v rámci  regiónu  turizmu,  ich  prezentácia  a  propagácia  na 

výstavách a veľtrhoch, ako aj prostredníctvom internetu,
 spolupráca  s informačnými  centrami,  regionálnymi  agentúrami,  prípadne 

ďalšími  inštitúciami  a  uplatňovanie  kontaktov  s družobnými  mestami  a 
obcami v zahraničí a pod.,

 podpora udržateľného turizmu v rozvoji a príťažlivého životného prostredia,
 získanie  finančných  zdrojov  pre  realizáciu  rozvoja  regiónu  turizmu  a 

prilákanie zahraničných investícií aj formou investičných stimulov.
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Ubytovacie kapacity v kúpeľných a wellness zariadeniach

Kategória
ubytovania 

Počet 
ubytovacích 

zariadení

Počet 
izieb 

Počet lôžok
z toho 

stále lôžka

rok 2016

kúpeľné - 3* až 5* 17 1 550 2 987 2 882 

wellness - 3* až 5* 24 1 184 3 018 2 526 

spolu priemer 21 1 367 3 003 2 704 

rok 2017

kúpeľné - 3* až 5* 16 1 543 2 861 2 851

wellness - 3* až 5* 27 1 313 3 306 2 803

spolu priemer 22 1 428 3 084 2 827

celkom priemer za 
roky 2016 a 2017

21 1 398 3 043 2 766

  Zdroj: Vlastné spracovanie z [52.].

Problematika domáceho turizmu v budúcnosti si vyžaduje väčšiu váhu v 
ekonomike  krajiny  a  vo  všetkých  odvetvových  politikách  bude  potrebné 
výraznejšie  podporovať  záujmy  a  ciele.  V  súčasnosti  ekonomické 
aspekty turizmu  sú   pomerne  precízne  vypočítané   prostredníctvom metodiky 
turistického  satelitného  účtu.  Tieto  údaje  sú  prezentované  na  úrovni  sveta, 
Európskej únie a jednotlivých krajín, vrátane Slovenskej republiky, v ročných 
správach "Travel and tourism economic impacts". Zmerať komplexné prínosy 
turizmu je  náročné.  „Turistický satelitný  účet  vytvára  vhodné podmienky na 
vyčíslenie,  aký  podiel  ekonomických  prínosov  jednotlivých  odvetví  je 
generovaný  turizmom.  Ak  chceme  poznať  len  výkony  priamej  spotreby  v 
turizme, postačuje doterajší prístup k zberu štatistických údajov charakterizujúci 
priemyselný  turizmus.  Multiplikačný  efekt  je  vyjadrený  v  širšom  ponímaní, 
ktorý sa v terminológii satelitných účtov nazýva ekonomika turizmu“ (citácia: 
Novacká,  Trend,  2013).  Satelitný  účet  turizmu (Tourism Satellite  Account  – 
TSA)  je  nástroj,  ktorý  umožňuje  komplexne  skúmať  odvetvie  turizmu  pre 
národné hospodárstvo krajiny.  Pozostáva zo systému údajov,  ktoré umožňujú 
vyčísliť  a  porovnať  ponuku  a  dopyt  tohto  odvetvia,  zamestnanosť,  pridanú 
hodnotu a hrubý domáci produkt turizmu a tak určiť podiel turizmu na HDP 
národného  hospodárstva.  Turistický  satelitný  účet  význame  napomáha  pri 
rozhodovaní  manažérov  v  domácom  i  medzinárodnom  udržateľnom  rozvoji 
turizmu.
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2.  MEDZINÁRODNÝ TURIZMUS

Podstatou vývoja turizmu na Slovensku môže byť aj návrat človeka k prírode, 
intenzívne vnímanie pohody a  odklon od masového turizmu k individuálnym 
formám užitia dovolenky a voľného času. Územia na Slovensku majú rôznorodý 
prírodný a kultúrny potenciál, ktorý je možné využiť jednoznačne v prospech 
domáceho i medzinárodného turizmu. Ubytovacie zariadenia v kúpeľníctve v 
turizme sú zväčša zriaďované ako kúpeľné hotely a wellness hotely a zriedka 
ako penzióny.

 Návštevnosť v kúpeľných a wellness ubytovacích zariadeniach

kategória 
ubytovacieho

zariadenia

počet turistov počet prenocovaní využitie stálych 
lôžok
(%)celkom zahraniční celkom zahraniční

rok 2016

kúpeľné - 3* až 5* 103 080 22 240 651 436 96 976 62,9

wellness - 3* až 5* 152 250 36 629 367 271 107 598 44,2

spolu priemer 127 665 29 436 509 354 102 287 53,6

rok 2017

kúpeľné - 3* až 5* 104 067 20 220 679 806 87 621 67,8

wellness - 3* až 5* 173 620 45 442 413 151 132 032 41,6

spolu priemer 138 844 32 831 546 479 109 827 54,7

celkom priemer za 
roky 2016 a 2017

133 255 31 134 527 917 106 057 54,15

Zdroj: Vlastné spracovanie z [52.].

Požiadavky  na  medzinárodný  turizmus možno  charakterizovať  ako 
súborný prvok trhu a  výsledok  pôsobenia  rozličných biologických (potreby), 
psychologických  (motívy),  ekonomických  (príjmy,  ceny),  sociálnych, 
kultúrnych, demografických a iných činiteľov. Charakteristické znaky sú: 
 komplexnosť (rôznorodé potreby si vyžadujú komplex služieb v turizme),
 periodickosť  (v  letných  a  zimných  mesiacoch,  cez  víkendy  a sviatky, 

mimosezónne ponuky),
 pružnosť (zmena požiadaviek pod vplyvom rôznych činiteľov),
 priorita (turizmus je možné rozvíjať za predpokladu existencie dostatočného 

dopytu).

17



Priemerný počet prenocovaní a tržby za ubytovanie

kategória 
ubytovacieho

zariadenia

priemerný počet 
prenocovaní

tržby za ubytovanie (€)
priemerná 

cena za 
ubytovanie 

(€)celkom zahraniční celkom zahraniční

rok 2016

kúpeľné - 3* až 5* 6,3 4,4 15 675 580 3 034 963 24,1

wellness - 3* až 5* 2,4 2,9 12 892 256 3 557 468 35,1

spolu priemer 4,4 3,7 14 283 918 3 269 216 29,6

rok 2017

kúpeľné - 3* až 5* 6,5 4,3 14 250 843 2 521 993 21,0

wellness - 3* až 5* 2,4 2,9 14 274 812 4 253 997 34,6

spolu priemer 4,45 3,6 14 262 828 3 387 995 27,8

celkom priemer
za roky 2016 a 2017

4,43 3,65 14 273 373 3 328 606 28,7

  Zdroj: Vlastné spracovanie z [52.].

Kúpele  a  kúpeľné  podniky  sú  vo  väčšine  krajín  Európy  súčasťou 
zdravotníckeho  systému štátu,  majú  vplyv  na  vytváranie  kultúrno-sociálneho 
zázemia, sú významným ekonomickým faktorom a vytvárajú priame a nepriame 
pracovné  príležitosti.  Kúpele  sú  neoddeliteľnou  súčasťou  aj  európskeho 
zdravotníckeho systému SPA medical a rekondičných možností pri uplatňovaní 
SPA wellness.

2.1 Segmentácia turistov v príchodovom medzinárodnom turizme

Nositeľom požiadaviek  je  turista,  ktorý  sa  zúčastňuje  na  príchodovom 
medzinárodnom turizme s cieľom uspokojiť svoje špecifické potreby spojené s 
cestovaním  a  pobytom  mimo  svojho  štátu.  Pre  príchodový  medzinárodný 
turizmus možno charakterizovať segmentáciu záujmu motivácie podľa:
 fyzickej  dostupnosti  -  vzdialenosť,  vysokohorské  oblasti,  spôsob 

individuálnej dopravy, cestná a lodná infraštruktúra a pod.,
 ceny a času - spôsob platenia, národná mena, platenie v hotovosti, resp. na 

splátky,  termíny  v lete  a  zime,  termíny  mimosezónne,  časový  posun, 
podujatia v zimnom, letnom, resp. mimosezónnom období,

 ochrany  životného  prostredia,  zdravia,  majetku,  bezpečnosti  -  ochrana 
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klienta,  červený  kríž,  kvalita  pitnej  vody,  toalety,  polícia,  bezpečnostná 
služba, hasiči a pod.,

 komunikácie s klientmi - plagáty, uplatňovanie informačno-komunikačných 
technológií,  popularizácia  podujatí,  jazyková  bezbariérovosť,  uplatňovanie 
vysielaní rozhlasových ponúk a televíznych predstavení a pod. 

Pre  ponuky  trhov  príchodového  medzinárodného  turizmu  možno 
charakterizovať segmentáciu záujmu trhov podľa:
 zdrojových trhov - medzinárodné a svetové podujatia, Európske majstrovstvá 

v  krasokorčuľovaní,  Medzinárodné  filmové  festivaly,  Majstrovstvá  sveta 
v hokeji,  EXPO  a  medzinárodné  výstavy  v turizme,  medzinárodné 
konferencie a podujatia zamerané na SPA health a SPA wellness a pod.,

 fyzického  veku  -  deti,  mladý,  stredná  generácia,  rodiny  s deťmi,  aktívni 
seniori vo veku 55+, seniori s vnúčatami a pod.

Podľa existujúcej  ponuky turizmu určenej  pre  trhy medzinárodného  turizmu 
segmentácia  cieľových  skupín  turistov  (návštevníkov)  na  Slovensku  je 
rôznorodá a špecifická:
Aktívny turista – uprednostňuje aktívne trávenie dovolenky spojené s pobytom 
na horách, v prírode a pri vode. V letných mesiacoch vyhľadáva aktivity spojené 
s  pešou  turistikou,  cykloturistikou,  návštevou  jaskýň,  vodných  plôch, 
termálnych  kúpalísk,  akvaparkov  a  adrenalínových  centier  a  v  zimných 
mesiacoch sa zaujíma najmä o pobyty spojené s návštevou stredísk so širokou 
ponukou  možností  zimných  športov  a celosezónnych  termálnych  kúpalísk  a 
akvaparkov. Hlavné produktové témy sú: voda a zábava,  horské a podhorské 
vychádzky, zimné športy, zábava v zime, krásy vidieka a pokoj v prírode. 
Pasívny  turista - typologicky  ide  o  turistu,  ktorý  sa  počas  svojho  pobytu 
zameriava  najmä  na  odpočinok  a  regeneráciu  telesných  aj  duševných  síl 
pasívnou  formou.  Do  tohto  segmentu  spadajú  najmä  turisti  v  kúpeľných 
miestach, ktorí uprednostňujú strednodobé liečebné a rekondičné pobyty. Hlavné 
produktové  témy  sú:  kúpeľné  miesta,  termálne  kúpaliská,  prírodné  termálne 
liečivé minerálne vody a zdraviu vhodné klimatické prostredie. 
Turista zameraný na poznávanie - vyhľadáva aktivity spojené s poznávaním a 
návštevou  kultúrno-historických  pamiatok,  pamätných  miest,  pamiatok 
svetového dedičstva UNESCO, ako aj centier spojených s prezentáciou kultúry a 
histórie národa (múzeá, galérie, divadlá, hrady, zámky, kaštiele a pod.). Keďže 
cieľom je spoznať a zažiť čo najviac, uprednostňuje skôr poznávacie a putovné 
dovolenkové ponuky. Hlavné produktové témy sú: kultúrne dedičstvo, mestá a 
kultúra, regionálna gastronómia a geoparky. 
Turista vyhľadávajúci zábavu - pre tento cieľový segment sú charakteristické 
krátkodobé  pobyty  situované  do  väčších  miest,  tzv.  „city-breaks“,  a  centier 
organizovania  rozmanitých  kultúrno-spoločenských  a  športových  podujatí. 
Turista  počas  svojho  pobytu  vyhľadáva  aktivity  spojené  so  zábavou, 
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gastronómiou, návštevou nákupných a zábavných centier, účasť na folklórnych a 
moderných  festivaloch  a  pod.  Hlavné  produktové  témy sú:  mestá  a  kultúra, 
spoločenské podujatia, festivaly, zážitková gastronómia. 
Turista  vyhľadávajúci  obchod  a  vzdelávanie - vyhľadávané  sú  vhodné 
organizácie  a  asociácie,  ktoré  pravidelne  organizujú  kongresové  podujatia  - 
kongresy,  konferencie,  semináre,  študijné  a  vzdelávacie  kurzy  a  pod.  pre 
záujemcov o kongresový turizmus, tzv. „MICE tourism“. Zároveň sem patria aj 
turisti  (návštevníci),  ktorých pobyt  je  spojený s  nadväzovaním nových,  resp. 
udržiavaním  existujúcich  obchodných  kontaktov  a  vyznačuje  sa  iba 
krátkodobým  pobytom.  Hlavné  produktové  témy  sú:  vzdelávanie,  obchodné 
rokovania, spoločenské podujatia.

Ukazovatele kvantifikovania objemu turistov 
príchodového medzinárodného turizmu

jednotka merania (ukazovateľ) miesto evidencie (počet)

Zahraničný 
turista

príchody hraničný prechod
špecifické miesto v krajine 

príchodu

príchody

hraničný prechod
príslušné hraničné miesto v 

krajine príchodu

ubytovacie zariadenia 
v kúpeľných 
zariadeniach 

sú počítané opakovane v 
každom novo navštívenom 

zariadeníubytovacie zariadenia 
typu SPA wellness 

prenocovania ubytovacie zariadenia

penzióny, ubytovanie v 
súkromí (termálne 

kúpaliská, akvaparky 
a pod.)

  Zdroj: Vlastné spracovanie.

Príchodový  medzinárodný  turizmus  realizovaný  pre  zahraničných 
turistov predstavuje ekonomický prínos aj z  aspektu  platobnej  bilancie  štátu. 
Počet  turistov  zo  zahraničia  vďaka  vhodnej  prezentácie  a  popularizácie 
Slovenska, geopolitického vývoja v Európe, zvyšovania poznateľnosti značky 
Slovenska,  organizovania  významných  medzinárodných  podujatí,  napr.  
Svetový  pohár  v  zjazdovom  lyžovaní  v Jasnej,  ME  v krasokorčuľovaní 
v Bratislave,  Slovenské  predsedníctvo  v Rade  Európskej  únie  a  pod.,  sa 
zvyšuje. 

„Budúcnosť kúpeľných miest, termálnych kúpalísk a európskych kúpeľov 
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možno smerovať nielen na spotrebiteľov, ale aj na zdravých obyvateľov. Európa a 
jej  obyvatelia  zomierajú  na  ochorenia,  spojené  so  zlou  výživou  (nezdravou), 
nedostatkom  pohybu,  tabakizmom,  drogami  a  inými  nezdravými  produktmi. 
Cieľom pre Európu a kúpele  by mali  byť preventívne programy zamerané  na 
zmenu  životného  štýlu“  (citácia:  Kyprianou,  2004,  EÚ  komisárky  pre 
zdravotnícku problematiku). Rozvoj a riešenie úloh v oblasti  turizmu vyžaduje 
zjednotený prístup na všetkých úrovniach v Európskej únii.  Európska komisia 
spracovala obnovenú  politiku  európskeho  turizmu  s  názvom  „Posilnenie 
partnerstva  v európskom  turizme“. Hlavným  cieľom  je  zvyšovať 
konkurencieschopnosť  európskeho  turizmu  a vytvárať  vyšší  počet  lepších 
pracovných  miest  pri  súčasnom  zabezpečovaní  udržateľného  rastu  turizmu 
v rámci Európy a aj v celosvetovom kontexte a v neposlednom rade sa venuje 
pozornosť aj udržateľnosti zdravia turistov. 

2.2  Kúpeľníctvo v turizme v medzinárodných dimenziách
 

Svetová organizácia cestovného ruchu (UNWTO) vyhlásila rok 2017 za 
Medzinárodný rok trvalo udržateľného turizmu pre rozvoj. Cieľom je zvýšenie 
povedomia  o  prínose  udržateľného  turizmu  k  rozvoju  medzi  verejným  a 
súkromným  sektorom  s  rozhodovacími  právomocami  a  verejnosťou  s 
mobilizáciou zúčastnených strán tak, aby spolupracovali pri vytváraní turizmu 
ako katalyzátora pozitívnych zmien. UNWTO, ako vládna organizácia pri OSN, 
bola poverená, aby uľahčila organizáciu a vykonávanie Medzinárodného roka a 
cieľov  OSN  do  roku  2030,  tzv.  Agenda  2030,  v  spolupráci  s  vládami, 
organizáciami v systéme OSN, medzinárodnými a regionálnymi organizáciami a 
inými relevantne zúčastnenými stranami. 

Pobyt  v  kúpeľoch,  kúpeľná  liečba  a  kúpeľná  rehabilitácia  sú  súčasťou 
zdravotníckych systémov, kde sú podmienky pre ich rozvoj financované úplne 
alebo čiastočne z verejných prostriedkov. V krajinách, kde zdravotné poisťovne 
efektívne  financujú  aj  prevenciu,  sú  pobyty  v  kúpeľoch,  resp.  kúpeľných 
miestach neodmysliteľnou súčasťou preventívnych programov. V Európe je vyše 
1800  kúpeľných  miest  s  veľkým  množstvom  kúpeľných  podnikov  a  kliník, 
hotelov, penziónov a iných zariadení, ktoré sa orientujú na kúpeľného pacienta 
alebo turistu. Konkurencia na trhu kúpeľných miest narastá, pričom európsky trh 
možno  rozdeliť  na  regióny,  t.j.  s  malým  množstvom  liečivých  prírodných 
zdrojov; s dlhoročnou tradíciou využívania minerálnych prameňov; s overenými 
liečebnými  metódami  pri  efektívne  s  legislatívno-právnou  ochranou 
využívaných liečivých prírodných termálnych a minerálnych zdrojov.

Európske  krajiny,  ktoré  majú  málo  liečivých prírodných zdrojov,  napr. 
Švédsko, Nórsko, Fínsko, Dánsko, Belgicko, Holandsko, Veľká Británia, Írsko 
sú najviac pod vplyvom amerických Day Spa (krátkodobý pobyt v relaxačnom 
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centre,  kde  turista  absolvuje  kúpeľ  s  prísadou,  saunu,  rôzne  elementy 
orientálnych  liečebných  postupov,  rôzne  typy  masáží,  kozmetické  ošetrenia, 
meditácie  a  cvičenie  zamerané  na  vylepšenie  postavy).  Tento  produkt  SPA 
wellness  je  dostupný  vo veľkom množstve  a  uplatňovaný v  medzinárodnom 
kúpeľníctve  v  turizme,  pričom nie  je  podmienkou  využívať  prírodné  liečivé 
zdroje v kúpeľnom mieste.

Európske krajiny, ktoré majú dlhoročnú tradíciu využívania termálnych a 
minerálnych prameňov, napr. v Portugalsku, Taliansku, Francúzsku je kúpeľný 
pobyt čiastočne hradený poisťovňami. V Španielsku si pobyty pacienti a turisti 
platia sami, napriek tomu do kúpeľov chodia na liečebné dvoj až trojtýždňové 
pobyty. Grécko a Turecko majú klasické kúpele a ponúkajú svoje produkty s 
medicínskym zázemím na celom európskom trhu. V regióne južnej Európy sa 
rozvíja talasoterapia, ktorá využíva liečivé podmienky morskej vody, prímorskej 
klímy,  morských  bahien  a  morských  rias.  Vo  Francúzsku  má  tento  segment 
kúpeľníctva väčší počet pacientov a turistov, než kúpele založené na využívaní 
minerálnych a termálnych vodách. Island má osobitné postavenie pretože ostrov 
v svojom území má najväčšiu koncentráciu termálnych prameňov a poskytuje 
veľké predpoklady uplatňovania SPA health & SPA wellness v Európe.

Európske krajiny s dlhoročnou tradíciou kúpeľníctva,  overené a účinné 
liečebné  metódy,  prepracovanú  legislatívu  zameranú  na  efektívne  využívanie 
prírodných  liečivých  vodných  zdrojov  a  ich  ochranu,  napr.  Nemecko 
(Kneippova  terapia,  termálna  liečba),  Rakúsko,  Česko,  Poľsko,  Maďarsko  a 
Slovensko (termálne liečebné procedúry) sú predstaviteľmi klasickej kúpeľnej 
starostlivosti. Estónsko, Litva, Lotyšsko a Poľsko (pobyty pri Baltskom mori) 
budujú centrá talasoterapie a rozvíjajú tradičné kúpele na báze liečivých vôd. V 
týchto  krajinách  kúpele  ponúkajú  rôzne  druhy  pobytov  v  nadväznosti  na 
požiadavky turistov, t.j. krátky 2 až 7 dňové pobyty, ktoré sú charakterizované 
ako  pobyty  SPA wellness.  Európsky  turistický  inštitút  spracoval  výskumnú 
štúdiu,  ktorá  bola  zameraná  na  aktivity  nemeckých  cca  5  mil.  občanov 
využívajúcich turizmus s poznaním, že 7%  absolvovalo tradičný SPA health, a 
celkom  4%  SPA  wellness.  Celkom  18%  respondentov  prejavilo  záujem 
absolvovať  SPA health.  Ak  priemerná  doba  pobytu  pri  kúpeľnej  zdravotnej 
starostlivosti je 16 dní - 21 dní a pri wellness pobyte 3 dni - 7 dní, je zjavné, že 
kúpele sú v prevažnej ponuke pre ľudí s oslabením zdravia, chronicky chorých, 
resp. aj pre seniorov. Odborníci v Európe sa zhodujú v tom, že tento trend bude 
pokračovať vychádzajúc z demografických trendov vývoja zdravotného stavu 
obyvateľstva a analýz správania sa Európanov [68.].

So špeciálne vybranými termálnymi kúpeľmi a zdravotníckymi centrami v 
Taliansku,  Nemecku,  Bulharsku,  Grécku,  Maďarsku a  Portugalsku je  úmysel 
rímske kúpele priniesť do moderného sveta. Rezorty, ktoré ponúkajú programy 
rímskych  termálnych  kúpeľov  v  Európe  sa  nachádzajú  v  krajinách  s  dlhou 
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tradíciou  termálnych  kúpeľov.  Maďarsko  je  známe  ako  krajina  s  veľkým 
množstvom termálnych prameňov vody. Starí  Gréci  milovali  termálne kúpele 
rovnako ako starí Rimania. Európske krajiny majú obrovský výber autentických 
termálnych kúpeľov a na dovolenke v termálnych kúpeľoch wellness je možné 
si vychutnať relaxačné účinky otepľujúcej termálnej vody a uvoľniť napätie z 
mysle,  tela  a  duše.  Existuje  množstvo  tepelných  ošetrení  ako  sú  bahno, 
vodoliečba  a  omladzujúce  masáže,  ktoré  zmierňujú  bolesti  kĺbov.  Jedinečná 
zdravotná destinácia je Mŕtve more (liečba kožných a reumatických ochorení), 
kde je klíma obzvlášť prospešná pre tých, ktorí trpia psoriázou alebo ekzémom.

Počet ciest (pobytov), prenocovaní a výdavky na turizmus v rokoch 2015 a 2016

Ukazovateľ 2015 2016

Slovenská 
republika

Dlhodobé a 
krátkodobé 

cesty

počet ciest 4 736 851 5 824 208

počet prenocovaní 18 311 661 21 245 629

priemerný počet prenocovaní 3,9 3,6

priemerné výdavky na cestu 
(€)

133,2 129,6

Dlhodobé 
cesty

počet ciest 1 419 782 1 631 163

počet prenocovaní 11 268 574 12 554 421

priemerný počet prenocovaní 7,9 7,7

priemerné výdavky na cestu 
(€)

226,9 218,7

Krátkodobé 
cesty

počet ciest 3 317 069 4 193 045

počet prenocovaní 7 043 087 8 691 208

priemerný počet prenocovaní 2,1 2,1

priemerné výdavky na cestu 
(€)

93,1 94,9

Služobné 
cesty

počet ciest 858 103 903 568

počet prenocovaní 1 675 935 2 668 500

priemerný počet prenocovaní 2,0 3,0

priemerné výdavky na cestu 
(€)

125,6 136,7

Dlhodobé a 
krátkodobé 

cesty

počet ciest 2 247 199 2 491 471

počet prenocovaní 16 859 354 16 193 275

priemerný počet prenocovaní 7,5 6,5

priemerné výdavky na cestu 555,7 493,6
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Zahraničie

(€)

Dlhodobé 
cesty

počet ciest 1 749 472 1 745 471

počet prenocovaní 15 670 276 14 554 122

priemerný počet prenocovaní 9,0 8,3

priemerné výdavky na cestu 
(€)

655,0 626,0

Krátkodobé 
cesty

počet ciest 497 727 746 000

počet prenocovaní 1 189 078 1 639 153

priemerný počet prenocovaní 2,4 2,2

priemerné výdavky na cestu 
(€)

206,8 183,9

Služobné 
cesty

počet ciest 529 805 603 616

počet prenocovaní 2 228 376 1 736 709

priemerný počet prenocovaní 4,2 2,9

priemerné výdavky na cestu 
(€)

555,6 410,1

    Zdroj: Vlastné spracovanie z [52.].

Rozvoju  kúpeľných  miest  prospieva  spoločný  európsky  trh  v  rámci 
cezhraničnej  kúpeľnej  starostlivosti  a  možnosťou  presunu  turistu  za 
poskytovateľom produktov v rekreačnom kúpeľníctve do inej krajiny v Európe. 
Mobilita turistov vytvára priestor aj pre väčšiu účasť v kúpeľoch uznaných v 
danom  štáte,  napr.  nemecké  poisťovne  uhrádzajú  zdravotnú  kúpeľnú 
starostlivosť aj v iných štátoch Európskej únie. Európsky zväz kúpeľov (ESPA) 
za účelom zvýšiť poskytované služby vypracoval katalóg kritérií na požiadavky 
kvality pre kúpeľníctvo ako ďalší krok po zavedení MQ ISO 9001 s možnosťou 
certifikácie  kúpeľov.  Nemecké  zdravotné  poisťovne  uvádzajú  značku  kvality 
EuropeSpa-med  vo  svojich  katalógoch  a  príslušnú  certifikáciu  uvádzajú  aj 
viaceré cestovné kancelárie a cestovné agentúry. Organizácie ESPA, EuropeSpa 
a spoločnosť SpaDreams (ponúka cestovanie súvisiace so zdravím), koncentrujú 
charakteristiku, výber i ponuku termálnych kúpeľov v Európe. 

Európsky zväz kúpeľov (ESPA – European Spas Association) ako strešná 
organizácia  národných  združení  a  liečebných  podnikov  v  oblasti  kúpeľov  a 
kúpeľníctva  zastupuje  19  európskych  krajín.  V  Európe  existuje  vyše  1400 
kúpeľov a wellness vytvárajúce silný hospodársky celok so značným podielom 
na hrubom domácom produkte členských krajín Európskej únie. Cieľom ESPA 
je  podporovať  kúpele  a  kúpeľníctvo  tak  aby  prírodné  prostriedky  na  báze 
liečivej  minerálnej  vody, vhodnosti  krajinných regiónov a  vyhovujúcej  klímy 
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boli k dispozícii nielen pacientom, ale aj turistom v Európskych štátoch. Záujmy 
ESPA sú  vykonávané  na  vysokej  úrovni  pri  existencii  úzkeho  partnerstva  a 
dohody  o  spoločných  záujmoch  európskych  kúpeľov  [69.].  Za  účelom 
dosiahnutia významného európskeho kúpeľníctva sú vytvorené ciele: 
 monitorovanie  a  analyzovanie  stavu  kúpeľov  v  jednotlivých  členských 

krajinách Európskej únie,
 stimulovanie výmeny skúseností, osvedčených postupov a know-how,
 vyvíjanie  programov  pre  zdravie,  pohodu  a  stratégií  pre  prevenciu  a 

rehabilitáciu pre ľudí žijúcich v Európe,
 vytváranie,  podporovanie  a  zlepšenie  štandardov vo všetkých kúpeľoch a 

kúpeľných strediskách v Európe,
 stimulovanie a uplatňovanie výskumu v SPA health  a čiastočne aj  v SPA 

wellness,
 definovanie a harmonizovanie spoločných výcvikových programov a kurzov 

a  určovanie  profesionálnej  štruktúry  pre  Európsky  kúpeľný  obchodný 
priemysel,

 vytváranie marketingových  príležitostí v členských krajinách ESPA.
ESPA intenzívne spolupracuje s: 
 Asociáciou európskych cestovných kancelárii  a  touroperátorov (ECTAA – 

European Travel Agents and Tour Operators Associations),
 Európskou komisiou turizmu (ETC – European Travel Commission). 
Za účelom vysokej kvality ponúkaných produktov SPA health & SPA wellness 
sú k dispozícii Európske katalógy kvality a kritérií ESPA so zameraním sa na:
 EUROPESPA®med  je  certifikát  udeľovaný  pre  liečebné  kúpeľné  hotely, 

kúpeľné kliniky, zariadenia pre liečebné kúpele matky s dieťaťom, hotely s 
wellnessom  a  wellness.  Katalóg  kritérií  je  riadený  a  rozvíjaný  v  úzkej 
spolupráci s ESPA a združením "Kvalita v prevencii zdravia".

 EUROPESPA®wellness  sú  certifikáty udeľované poskytovateľom v oblasti 
kúpeľníctva. Keďže ponuky v tejto oblasti sa môžu rozlišovať, certifikát je 
udeľovaný v kategóriách: wellness hotel (holisticky prevádzkované wellness 
hotely);  hotel  spa  (kúpeľné  oblasti  v  hoteloch,  napr.  dovolenkové  hotely 
alebo  kongresové  hotely);  day  spa  (denné  kúpele  a  telocvične  s  wellness 
centrom); thermal spa (termálne kúpele a kúpaliská).
Asociácia slovenských kúpeľov je členom v ESPA a má zastúpenie v oblasti 

lekárskych  základov  kúpeľov,  lekárskeho  výskumu  v  kúpeľoch,  lekárskej 
kvalifikácie, kvality, certifikácie, zdravotnej politiky EÚ a mobility pacientov.

V slovenskom SPA health & SPA wellness by mali dostať priestor produkty, 
ktoré oslovia nielen úzky segment klientely zdravotne postihnutých,  chorých, 
seniorov a pod., ale aj mladú a strednú generáciu, manažérov, rodiny s deťmi 
a podobne. Potrebné je aj ďalšie certifikovanie kúpeľov na základe európskych 
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štandardov kvality ISO s vytváraním priestoru pre medzinárodné dohody medzi 
tuzemskými zdravotnými poisťovňami a  poisťovňami v zahraničí s akceptáciou 
certifikácie a efektívneho využitia prostredia kúpeľov v územiach miest a obcí 
Slovenska. 

Zdroj: Vlastné spracovanie z [52.]

Slovensku vytvára významnú konkurenciu Maďarsko,  ktoré má takmer 
všetky  termálne  kúpele  zmodernizované európskymi  trendmi.  Maďarsko  je 
krajinou  s  najvyšším  počtom  kúpeľov  v  Európe  s  dlhodobou  tradíciou  a 
históriou. Prírodné kúpeľné vodné zdroje v Maďarsku tvorí 1300 termálnych 
prameňov a 238 prameňov s uznanou liečivou termálnou minerálnou vodou, 77 
miest uznaných za liečebné kúpele, 18 liečebných stredísk, 5 liečivých jaskýň a 
4 bahenné kúpele. V Maďarsku sa nachádza 186 kúpeľných miest s turistickým 
významom  a  z  toho  17  miest  je  často  navštevovaných  medzinárodnými 
turistami.  Regionálnych kúpeľných miest  je  60  a  lokálneho významu je  107 
miest s liečivou termálnou minerálnou vodou. Z viac ako 500 minerálnych a 
termálnych  prameňov  sa  polovica  nachádza  v Budapešti  s  ponukou 
bezkonkurenčnej  špecifickej  formy wellness mestského turizmu, tzv.  mestský 
wellness. „Medzi tzv. Health resorts in Hungary možno zaradiť kúpeľné miesta: 
Miskolc  –  Lillafüred,  Hárkány,  Sopron-Balf,  Gyöngyös  –  Kékestető,  Hévíz, 
Balatonfüred, Parád, Hajdúszoboszló, Zalakaros, Bük, Eger, Debrecen, Gyula, 
Sárvár  (2  okresy),  Mezőkövesd,  Nyíregyháza,  Sóstógyőfürdó,  Szigetvár“ 
(citácia: Nemes, 2014, The quality in Hungarian health tourism by focusing on 
spas and waterparks, V4 Quality  Conference, 18.-19.11.2014, Bratislava).
Podľa Magyar  Fürdövárosok Szövetsége  -  Združenie  maďarských kúpeľných 
miest - sú členmi (dostupné na www.magyarfurdovarosok.hu) mestá a obce v 
Maďarsku:  Békés,  Berekfürdő,  Bükfürdő,  Bükkszék,  Cegléd,  Cserkeszőlő, 

26

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

25,8
21,2

16,2
7,9

3,9 3,7 2,3

80,7

13,4

Turisti ubytovaní v slovenských kúpeľných miestach v 
roku 2016 (%)



Csongrád,  Dávod,  Esztergom,  Gárdony-  Agárd,  Gyomaendrőd, 
Hajdúböszörmény,  Hajdúszoboszló,  Harkány,  Hegykő,  Jászapáti,  Jászberény, 
Kapuvár, Kisbér, Kiskunhalas, Kisújszállás, Kisvárda, Komárom, Lipót, Makó, 
Marcali,  Mátraderecske,  Mezőkövesd,  Mezőtúr,  Miskolc,  Mórahalom, 
Mosonmagyaróvár,  Nagyatád,  Szentes,  Szigetvár,  Szombathely,  Tamási, 
Tiszaújváros, Vásárosnamény, Zalakaros.

Podľa Maďarskej turistickej kancelárie (Magyar Turisztikai Ügynökség) 
certifikát  kvality  v  roku  2015  pridelil  Zväz  maďarských  kúpeľov  (Magyar 
Fürdőszövetség) v  5  kategóriách  celkom  21  kúpeľom  (liečebné  kúpele, 
zážitkové kúpele,  plaváreň,  plážové kúpalisko,  wellness).  Zväz  je  oprávnený 
prideliť  certifikát  kvality  každým  kúpeľom,  ktoré  disponujú  povolením  na 
prevádzku a spĺňajú kúpeľné podmienky. V každej kategórii je hodnotené podľa 
iných kritérií  a skúmajú technické a hygienické podmienky prevádzky, rozsah 
a kvalitu  ponúkaných služieb, odbornosť  a pripravenosť  personálu.  Certifikáty 
kvality  (dostupné  na  www.furdoszovetseg.hu)  v  podobe  počtu  hviezdičiek 
obdržali:
 Akácliget Fürdő Karcag (Kúpele Agátový háj Karcag) -  plážové kúpalisko 

4*
 Gyulai  Várfürdő (Hradné  kúpele  Gyula)  -  zážitkové  kúpele  5*;  plážové 

kúpalisko 5*; liečebné kúpele 5*
 Halassy Olivér Uszoda Budapest (Plaváreň Olivéra Halassyho Budapešť) - 

plaváreň 4*
 Hungarospa Gyógyfürdői Zrt. Hajdúszoboszló (Hungarospa liečebné kúpele 
Hajdúszoboszló)  -  liečebné  kúpele  5*;  plážové  kúpalisko  5*;  plaváreň  4*; 

zážitkové kúpele 5*
 Jonathermál  Gyógy-  és  Élményfürdő  Kiskunmajsa  (Jonathermál  liečebné 

a zážitkové kúpele Kiskunmajsa) - zážitkové kúpele 4*; plážové kúpalisko 
5*; liečebné kúpele 3*

 Kastélypark  Fürdő  és  Üdülőház  Füzesgyarmat  (Zámocký  park  kúpele 
a rekreačný dom Füzesgyarmat) - plážové kúpalisko 4*

 Napfényfürdő  Aquapolis  Szeged (Slnečné  kúpele  Aquapolis  Segedín)-
zážitkové kúpele 5*; liečebné kúpele 5*

 Rudas  Gyógyfürdő  Budapest  Gyógyfürdői  Zrt. (Rudas  liečebné  kúpele 
Budapešť) - liečebné kúpele 5*

 Szent Lukács Gyógyfürdő Budapest Gyógyfürdői Zrt. (Sv. Lukács liečebné 
kúpele Budapešť) - liečebné kúpele 5*

 Tiszaújváros  Gyógy-,  és  Strandfürdő (Liečebné  kúpele  a kúpalisko 
Tiszaújváros) - liečebné kúpele 4*; plážové kúpalisko 4*

 V8  Uszoda  és  Szabadidő  Központ  Szentendre (V8  Plaváreň  a rekreačné 
centrum Szentendre) - plaváreň  5*
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 Aquaticum Debrecen  (Aquaticum Debrecín) - zážitkové kúpele 5*; liečebné 
kúpele 5*; wellness 5*

 Hajdúnánási  Gyógyfürdő (Liečebné kúpele Hajdúnánás)  -  liečebné kúpele 
4*; plážové kúpalisko 4*

 Miskolctapolca Barlangfürdő  (Jaskynné kúpele Miskolctapolca) - liečebné 
kúpele 4*

 MOM  Uszoda  és  Sportközpont Budapest  (Plaváreň  a športové  centrum 
MOM Budapešť) - plaváreň 5*

 Aqua Land Termál és Élményfürdő Ráckeve (Termálne a zážitkové kúpele 
Aqua Land Ráckeve) - zážitkové kúpele 4*

 Saliris  Resort  Spa  Egerszalók (Saliris  Resort  Spa  kúpele  Egerszalók)  - 
zážitkové kúpele 5*

 Sárvári  Gyógy-  és  Wellnessfürdő  (Liečebné  a wellness  kúpele  Sárvár)  – 
zážitkové kúpele 5*; liečebné kúpele 5*; plážové kúpalisko 5*; wellness 5*

 Anna  Gyógy-,  Termál  és  Élményfürdő  Szeged  (Liečebné,  termálne 
a zážitkové kúpele Segedín) - zážitkové kúpele 4*; liečebné kúpele 4*

 Zalakarosi  Gránit  Gyógyfürdő  (Liečebné  kúpele  Gránit  Zalakaros)  - 
zážitkové kúpele 5*; liečebné kúpele 5*; plážové kúpalisko 5*

 Harkányi Gyógyfürdő (Liečebné kúpele Harkány) - liečebné kúpele 4* 
Česká  republika  disponuje  s  väčším  počtom  kúpeľných  miest  ako 

Slovensko. Najvýznamnejší je Západočeský lázeňský trojuholník pozostávajúci 
z kúpeľných miest Karlovy Vary, Mariánske Lázně a Františkovy Lázně. Poloha 
kúpeľov umožňuje dobrú dostupnosť pre turistov z Nemecka, Poľska, Rakúska 
a Škandinávie. Táto skutočnosť vplýva na dopyt viacej ako na Slovensku, ktoré 
je závislé na turistoch z Česka, Nemecka, Poľska, Ruskej federácie a pod. Podľa 
zoznamu (dostupné na www.jedemedolazni.cz/cs/lazenska-mista.html) Sdružení 
lázeňských míst Českej republiky sú kúpeľnými miestami: Bechyně, Lednice, 
Bílina,  Bludov, Dubí,  Františkovy Lázně,  Hodonín,  Jáchymov, Janské Lázně, 
Jeseník, Karlova Studánka, Karlovy Vary, Karviná, Klimkovice, Konštantinovy 
Lázně,  Lázně  Aurora  -  Třeboň,  Lázně  Bělohrad,  Lázně  Bohdaneč,  Lázně 
Kynžvart, Lázně Libverda - Hejnice, Mšené - lázně, Lázně Toušeň, Lázně Dolní 
Lipová,  Luhačovice,  Mariánské  Lázně,  Náchod,  Osečná  -  Lázně  Kundratice, 
Ostrožská Nová Ves, Poděbrady, Pozlovice, Skalka, Slamnice, Teplice, Teplice 
nad  Bečvou,  Třeboň,  Lázně  Velichovky  a  Velké  Losiny.  Istým  oslabením 
kúpeľných miest  je  skutočnosť,  že  na Slovensku v kúpeľných miestach majú 
najviac  turistov  z  Českej  republiky.  Súčasná  mladá  a  budúce  generácie  už 
nebudú mať taký „bratský“ vzťah k Slovákom ako staršia generácia a Slovensko 
už nebude tak atraktívne.
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2.3  Spolupráca územnej samosprávy v medzinárodnom turizme

Subjekty turizmu územnej samosprávy môžu spolupracovať na základe 
zmluvy uzavretej za účelom uskutočnenia konkrétnej úlohy alebo činnosti, resp. 
na základe zmluvy o zriadení združenia miest a obcí, alebo zriadením, prípadne 
založením  právnickej  osoby.  Predmetom  činnosti  združenia  turizmu,  ako 
právnickej  osoby,  môže byť  okrem iného aj  miestny turizmus.  Mestá  a obce 
môžu zmluvne spolupracovať,  pričom na platnosť zmluvy je potrebný súhlas 
nadpolovičnej  väčšiny  všetkých  poslancov  mestského  alebo  obecného 
zastupiteľstva. Súčasťou zmluvy o zriadení združenia sú jeho stanovy. Obce a 
mestá  na  základe  dohody  o  členstve  v medzinárodnom  združení  v rozsahu 
svojich  pôsobností  spolupracujú  so  samosprávnymi  krajmi  alebo  územnými 
orgánmi  iných  štátov  a môžu  sa  stať  členmi  medzinárodného  združenia 
územných  celkov  alebo  územných  orgánov  rozvíjajúcich  spoločné  záujmy 
medzinárodnej  spolupráce.  Po  založení  miestnych  združení/stredísk  alebo 
centier turizmu je možné predpokladať vznik podobných združení/stredísk alebo 
centier turizmu na úrovni samosprávneho kraja aj v medzinárodnom meradle 
[6.].

Samosprávne kraje (vyššie územné celky) zabezpečujú čiastočne štátnu 
a úplnú  regionálnu  propagáciu,  marketing,  informačné  služby  a  vytvárajú 
neziskové,  pre  turistov  však nevyhnutné  podujatia.  Medzinárodná  spolupráca 
samosprávnych  krajov pri  koordinácii  rozvoja  turizmu  je  uskutočňovaná  v 
rozsahu  svojej  pôsobnosti  a  spolupracuje  s  územnými  a  správnymi  celkami 
alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi regionálne funkcie. Samosprávny 
kraj má právo stať sa členom medzinárodného združenia územných celkov alebo 
územných  orgánov.  Dohoda  o  spolupráci  musí  byť  uzatvorená  písomne  a 
schválená  nadpolovičnou  väčšinou  všetkých  poslancov  samosprávneho  kraja, 
pričom stredisko/centrum cestovného ruchu samostatne  hospodári  s  vlastným 
majetkom a príjmami, zabezpečuje, chráni práva a záujmy svojich obyvateľov 
so zreteľom na turistov [7.]. 

Dohoda alebo členstvo v medzinárodnom združení nesmie byť v rozpore 
s Ústavou  SR,  s ústavnými  zákonmi,  zákonmi  a  medzinárodnými  zmluvami, 
ktorými  je  Slovenská  republika  viazaná  a  nesmie  byť  v rozpore  s verejným 
záujmom. Ak je nevyhnutné zriadiť dohodou osobitný orgán, tento môže mať 
len súkromnoprávnu povahu. Ak o to združenie požiada, Ministerstvo vnútra SR 
posúdi návrh dohody alebo členstvo v medzinárodnom združení. Na požiadanie 
Ministerstva vnútra SR sú povinné orgány štátnej správy bezodkladne poskytnúť 
súčinnosť  pri  vypracúvaní  stanoviska.  Združenie  zasiela  rovnopis  uzavretej 
dohody  alebo  dokladu  o  členstve  v medzinárodnom  združení  Ministerstvu 
vnútra SR, ktorý vedie ich evidenciu. Ministerstvo vnútra SR podá súdu návrh 
na  určenie  povinnosti  združenia  vypovedať  dohodu  alebo  členstvo 
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v medzinárodnom  združení  z dôvodu  ich  rozporu  s činnosťou  alebo  iným 
realizačným výkonom [67.].

Potrebu vzniku združení  si  vyžaduje  nutnosť  vytvárať  predovšetkým z 
dôvodu prispieť k tomu, aby strediská/centrá turizmu zamerané aj na SPA health 
a SPA wellness boli porovnateľné s európskymi, ktoré sú komplexne vybavené, 
dobre  organizované  s udržiavanými  priestormi  pre  turizmus,  s dostatočnými 
kapacitami  zariadení  a s dobrou  prístupnosťou.  Aktivizácia  cezhraničnej 
spolupráce vo významnej miere formuluje regionálnu, resp miestnu politika a 
vytvára priestor pre spoluprácu tohto typu. Euroregiónom, ako vyššiemu typu 
cezhraničnej spolupráce založenej na občianskych iniciatívach a kompetenciách 
miestnych územných samospráv sa od Európskej únie a Rady Európy dostalo 
jednoznačnej podpory. Táto forma cezhraničnej spolupráce sa osvedčila nielen 
ako prevencia etnických konfliktov, ale aj  ako pružná a efektívna spolupráca 
obcí,  miest  a  regiónov.  Euroregióny  sú  stále  štruktúry  so  svojou  vlastnou 
identitou a administratívou, technickými a finančnými zdrojmi. Ako združenia 
právnických  osôb  si  zabezpečujú  prostriedky  pre  svoje  pôsobenie,  určité 
obmedzené prostriedky na zahájenie činnosti a základné technické vybavenie im 
poskytuje Ministerstvo dopravy a výstavby SR, ako aj zúčastnené regionálne a 
miestne územné samosprávy. Za určitú formu cezhraničnej spolupráce môžeme 
považovať spoločne koordinované aktivity v územiach Slovenska, zahrnutých 
do existujúcich euroregiónov, ktoré aktívne ovplyvňujú územný, priestorový a 
regionálny  rozvoj  prihraničného,  cezhraničného,  medzinárodného  a 
transregionálneho partnerstva jednotlivých subjektov.

Na základe  dlhodobého vývoja  štatistických ukazovateľov návštevnosti 
Slovenska zahraničnými turistami, geografickej polohy krajiny a v neposlednom 
rade  aj  historických  a  spoločensko-demografických  vzťahov  partnerskej 
spolupráce sú zdrojové trhy turizmu Slovenska rozdelené na: 
Primárne trhy  - do  tejto  skupiny prioritných zdrojových trhov patria  hlavne 
geograficky najbližšie krajiny s dobrou a jednoduchou dopravnou dostupnosťou, 
resp.  historickými a  spoločenskými väzbami z  minulosti.  Patria  sem  susedné 
štáty, napr. Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko a Ukrajina a krajiny s 
vysokým  trhovým  potenciálom,  napr.  Nemecko,  Ruská  federácia,  Taliansko, 
Veľká Británia. 
Sekundárne trhy - v tejto skupine sú zaradené geograficky vzdialenejšie štáty z 
hľadiska  Slovenska  s  relatívne  problematickým  dopravným  spojením,  ale 
vyznačujúce sa takým trhovým potenciálom, ktorý je pri správnej kombinácii 
ponúkaného  produktu  a  komunikačných  techník  využiteľný  z  pohľadu 
progresívneho  rastu  pobytov  na  Slovensku.  Patria  sem  trhy  s  významným 
potenciálom, napr. Benelux, škandinávske krajiny, pobaltské krajiny, Španielsko 
a vzdialené trhy s vysokým trhovým potenciálom, napr. USA, Japonsko, Južná 
Kórea, Čína, India, Brazília.
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Prepojiť  Európu  prostredníctvom  územných  investícií,  reagovať  na 
potreby  občanov  a  spoločne  spolupracovať,  patria  medzi  hlavné  priority 
európskych regionálnych a miestnych orgánov, ktoré sú zhrnuté v Bratislavskom 
vyhlásení  prijatom v dňoch 8.  a  9.  júla  2016 v Bratislave  na  7.  Európskom 
samite regiónov a miest konanom v rámci slovenského predsedníctva v Rade 
Európskej únie. Investovanie a spájanie všetkých dostupných zdrojov významne 
ovplyvňuje  priestor  pre  efektívne  partnerstvá  v  globálnom rozvoji  členských 
štátov  Európskej  únie  aj  v  oblasti  udržateľného  rozvoja  domáceho  a 
medzinárodného turizmu.

3.  HISTÓRIA A PODSTATA KÚPEĽNÍCTVA V TURIZME

„Začiatok všetkých vecí je vo vode, z vody všetko vzniká a všetko sa do 
nej  v  zániku  vracia“  (citácia:  Thales  z  Milétu  z  r.  613  -  543  pr.  Kr.). 
Kúpeľníctvo  v  turizme,  inak  nazývaný  aj  SPA  health  &  SPA wellness 
(poznámka:  skratka  SPA  pochádza  z latinských  slov:  Sanus  Per  Aquam  – 
zdravie cez vodu, voda pre zdravie; health – zdravie, zdravotný stav; wellness – 
zdravý životný štýl, pohyb pre zdravie) realizovaný v príslušných územiach na 
Slovensku  má dlhodobú  tradíciu  s  cieľom dosiahnutia  zdravotnej,  telesnej  a 
duševnej rovnováhy. Medzinárodná kúpeľná asociácia ISPA definuje Spa ako 
"miesta  venované  celkovej  pohode  prostredníctvom  rôznych  profesionálnych 
služieb,  ktoré  omladia  myseľ,  telo  a  ducha".  Pojem  wellness  nie  je  presne 
definovaný a skladá sa z dvoch slov = well-being a fitness (mať sa dobre a 
telesná  kondícia).  Slovo  wellness  predstavuje  kombináciu  dobrého  pocitu  a 
zdravia.  Wellness je životný štýl s pohybom pre zdravie a má za cieľ dosiahnuť 
prežívanie radosti a pohody v živote. Je to integrácia tela, mysle a ducha, a uznanie 
všetkého čo ľudia robia, myslia si, cítia a veria a má vplyv na udržanie si dobrej 
zdravotnej a fyzickej rovnováhy turistu. SPA health & SPA wellness v domácom 
turizme,  ako  aj v  medzinárodnom  turizme  plní oddychovú,  regeneračnú, 
relaxačnú i rekreačnú funkciu.

3.1 História kúpeľníctva v domácom turizme

Slovensko je v rámci Európy pokladané za tradičnú kúpeľnú destináciu s 
dávnou  históriou  spájanou  so  vznikom  prvých  osídlení  pri  termálnych  a 
minerálnych  prameňoch.  Medzi  prvé  písomnosti  dokazujúce  existenciu 
kúpeľných miest patria  listiny z čias Bela IV. z roku 1247 a neskoršie účtovné 
knihy  z  počiatku  16.  storočia  (Sedlák,  1970).  V  tomto  období  vznikol  aj 
dokument J.  Wernhera z roku 1549 „O podivuhodných vodách v Uhorsku“ a 
zachovaný je aj o dve storočia starší súpis minerálnych a termálnych prameňov 
v  Rakúsko-Uhorsku  z  roku  1763  (Rebro,  1996).   Dôležitým  medzníkom  v 
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rozvoji kúpeľníctva na Slovensku bolo 18. storočie, kedy v dôsledku rozvoja 
vedeckého  bádania  o  blahodarných  účinkoch  minerálnych  a  termálnych 
prameňov  na  zdravie  človeka,  dochádza  k  budovaniu  kúpeľných  centier 
(Husovská,  2001).  Tie  postupne začali  slúžiť  aj  ako možné miesta  zábavy a 
odpočinku. Počas medzivojnového obdobia zažívali slovenské kúpeľné miesta 
rozkvet,  predovšetkým  vďaka  klientele  z  Českej  republiky.  Toto  obdobie 
popisuje Eliášová (2009) ako etapu poznačenú snahami o odstránenie rakúsko-
byzantského  a  maďarsko-židovského  charakteru  vtedajšieho  slovenského 
kúpeľníctva. 

Eugen  Fedor  v príručke  cestovného  ruchu  z roku  1940 informuje,  že 
málokrvnosť možno na Slovensku liečiť v týchto kúpeľoch: Baldovce, Bardejov, 
Cemjata,  Herľany,  Korytnica,  Ľubochňa,  Lúčky,  Rajecké  Teplice,  Sliač, 
Smokovce,  Štós,  Štrbské  Pleso,  Tatranské  Matliary,  Tatranská  Lomnica, 
Tatranská Polianka, Vyhne, Vyšné Hágy, Vyšné Ružbachy. Podľa prezentovania 
dobovej  reklamy  z Prešova,  tam  kde  sa  v  súčasnosti  nachádza  prímestská 
rekreačná a záhradkárska oblasť zvaná Cemjata,  vznikli  pred vyše sto rokmi 
„najzábavnejšie a najlacnejšie kúpele v Uhorsku“. V spoločnej štúdii rozoberajú 
Alcnauer s Vasiľovou hlavné príčiny zániku slovenských kúpeľov a odôvodňujú 
ich  ako  ,,zmenu  vlastníckych  vzťahov  a  novú  správu  majetku  po  roku 
1918 podnikom Štátne kúpele, pokles návštevnosti počas druhej svetovej vojny, 
využívanie niektorých kúpeľných objektov na bývanie, nedostatočná údržba a 
následné  schátranie."  Po  vojne  zanikli  aj  Svätojánske  kúpele  pri  termálnom 
prameni v obci Liptovský Ján, ktoré sa spomínajú už v polovici 19. storočia a 
miestni obyvatelia nazývajú odjakživa tamojšiu vodu „teplicou“. Neskôr Jozef 
Gmerský  tu  vybudoval  vaňové  kúpele  na  liečbu  reumy  a  ženských  chorôb, 
liečebný  dom  a  hotel  s reštauráciou.  Podľa  historických  záznamov  veľa 
návštevníkov sem prichádzalo z Maďarska i Nemecka. 

Za  obdobie  najväčšieho  úpadku  sa  považuje  povojnové  obdobie,  kedy 
došlo  k  masívnemu  znárodňovaniu  súkromného  majetku,  ktoré  neobišlo  ani 
kúpeľníctvo. Zmenu k lepšiemu priniesli až 60. roky 20. stor., kedy sa začalo s 
postupnými investíciami do obnovy infraštruktúry a pristúpilo sa k zmenám v 
oblasti manažmentu a popularizácie slovenských kúpeľov v zahraničí (Eliášová, 
2009).  Baldovské  kúpele  patrili  pred  druhou  svetovou  vojnou  Ladislavovi 
Friedovi z Levoče. V roku 1942 ich arizovalo spišské biskupstvo, údajne preto, 
lebo  sa  nachádzali  v zlom  stave.  „Arizovali  ich,  pretože  patrili  židovskému 
podnikateľovi,“  uvádza  veci  na  správnu  mieru  Ján  Hlavinka  z Historického 
ústavu SAV.  Po  vojne  sa  Fried  prihlásil  o navrátenie  svojho  majetku. 
Povereníctvo priemyslu a obchodu však na žiadosť biskupstva potvrdilo, že to 
nie je možné „z dôvodov verejného záujmu“. Kúpele Baldovce neskôr zoštátnili, 
všetky  objekty  zbúrali  a  pri  prameni  postavili  závod  na  plnenie  Baldovskej 
minerálky.  Po  privatizácii  podniku  Východoslovenské  žriedla  patrí  závod 

32



v Baldovciach od roku 1994 súkromnej spoločnosti minerálne vody so sídlom 
v Prešove. Údaje o počte zaniknutých kúpeľov v minulom storočí sa u rôznych 
autorov  líšia.  Ján  Šipoš  popisuje  21  žriedlových  a  klimatických  kúpeľov  na 
Slovensku  aj  so  záberom  až  do  1.-4.  storočia  n.l.,  popisom  ich  histórie, 
indikačných zameraní, liečebných metód, osobitostí kúpeľov a ich okolia [79.]. 
Peter Odler približuje 15 takýchto lokalít iba na Spiši. Ondrej Pöss pripomína 
5 zabudnutých  a  zaniknutých  kúpeľov  vo Vysokých  Tatrách.  Julia  Takatsová 
uvádza 42 takýchto prípadov na celom Slovensku, Július Alcnauer až 52.

Samotné mesto Bratislava s blízkym okolím malo v minulosti päť až šesť 
kúpeľov. Stačí spomenúť takzvaný Marienbad, očistné kúpele na Hlbokej ceste, 
alebo Železnú studničku so železitými kúpeľmi kráľa Ferdinanda, ako aj chýrne 
kúpele  pri  sírnom  liečivom  prameni  vo  Svätom Jure.  Osobitnú  kapitolu 
predstavujú niekdajšie kúpele Vyhne. Po zoštátnení v roku 1940 sa ich budovy 
využívali ako zberný tábor pre židovských utečencov z Poľska a protektorátu, 
neskôr ich uspôsobili  na pracovný tábor a na konci  vojny vyhoreli.  Niektoré 
menšie kúpele zničil požiar poslednej vojny natoľko, že liečebnú prevádzku v 
Borovej  Hore,  Hodejove,  Novej  Ľubovne  alebo  Sobranciach  už  nemohli 
obnoviť.

Posledným  výrazným  zlomovým  momentom  vo  vývoji  slovenského 
kúpeľníctva bol rok 1989, kedy v dôsledku celospoločenských zmien, došlo k 
mnohým zásadným zmenám v oblasti majetkovoprávnych pomerov kúpeľných 
komplexov. Vo výpočte historických medzníkov v neposlednom rade nemožno 
opomenúť ani  r.  2004, kedy sa Slovensko stalo súčasťou Európskej  únie.  To 
nepochybne prispelo k otvoreniu priestoru pre ich ďalší rozvoj, avšak prinieslo 
aj nové výzvy v podobe zvýšenej konkurencie najmä zo strany okolitých krajín. 
Situácia v slovenskom kúpeľníctve v turizme je do značnej miery poznačená 
snahou o zlepšenie kvality poskytovaných služieb, ktoré v mnohých smeroch 
nedosahujú požadovanú úroveň. Toto úsilie je potrebné vnímať v kontexte snáh 
o celkové posilnenie postavenia turizmu v národnom hospodárstve (Matlovičová 
a kol., 2013). K najstarším kúpeľným miestam na Slovensku patria Bardejovské 
kúpele,  Bojnice,  Piešťany,  Sklené  Teplice,  Trenčianske  Teplice  a  Turčianske 
Teplice. Podľa archívnych údajov pred sto rokmi ich bolo na Slovensku takmer 
päťkrát viac ako v súčasnosti.

3.2 Podstata kúpeľníctva v turizme

Kúpeľníctvo v turizme vo svojej  základnej  podstate  uplatňuje prírodnú 
kvalitnú vodu,  vhodné klimatické podmienky a  aktívny,  resp.  pasívny pohyb 
turistu.  Jeho  vznik  možno  datovať  už  od  minulých  storočí.  Zásluhu  v 
kúpeľníctve  má  rozvoj  poznania  zdraviu  vhodnej  prírodnej  minerálnej  vody, 
alternatívnej  medicíny,  budovanie  kúpeľných  miest  a  významne  k  tomu 
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prispieva aj progresívna technika umožňujúca výstavbu kúpeľných a wellness 
zariadení, termálnych kúpalísk, akvaparkov, prírodných a budovaných kúpalísk. 
Kúpeľníctvo  je  súhrn  aktivít  špecifickej  infraštruktúry  a  ľudských  zdrojov 
zameraných  na  prírodné  minerálne  zdroje,  realizáciu  techník  a  procedúr 
odstraňujúcich  rôzne  somatické,  psychosomatické  a  psychologické  problémy. 
Súhrnným cieľom je prevencia, regenerácia síl a relaxácia spojená s využívaním 
sily prírodných minerálnych a liečivých zdrojov, krásy prírodného i kompozície 
kultúrneho  prostredia  (Wikipédia,  2016),  resp.  kúpeľníctvo  je  súhrn  činností 
súvisiacich s prevádzkou kúpeľných zariadení a kúpeľným liečením: slovenské 
kúpele;  liečebné  a  rekreačné  kúpele;  financovanie  kúpeľníctva;  využívanie 
termálnych vôd v kúpeľníctve; tradícia piešťanského kúpeľníctva (Jazykovedný 
ústav Ľudovíta Štúra, 2016).  Pojem „kúpeľníctvo“ vo svojej podstate obsahuje 
všetky atribúty prírodných živlov, ako sú „Voda - Zem - Vzduch - Oheň + Pohyb" 
ovplyvňujúce  kúpeľné  miesta,  prírodné  liečebné  procedúry,  rekreačné 
kúpeľníctvo,  wellness,  akvaparky,  možnosti  využitia  termálnych kúpalísk,  pitie 
prírodnej  minerálnej  vody pre zdravie  a tým aj  ponuku pobytu na relaxáciu  a 
oddych,  rovnako  aj  ponuku  balíkov  cestovných  služieb  a  cestovné  programy 
(fakultatívne výlety) s cieľom všestranne zlepšovať zdravie ľudí. 

Územia, kde sa nachádzajú kúpeľné miesta, termálne kúpaliská a zdraviu 
vhodné klimatické  prostredie  patria  k  tomu najlepšiemu čo Slovensko  môže 
ponúknuť.  Prevádzky  sú  napájané  na  pramene,  vývery  a  vrty  s  vhodnými 
účinkami  s  intenzívnym  využívaním  vody  prírodnej  liečivej,  minerálnej  a 
termálnej.  Takisto  aj  termálne  kúpaliská  ponúkajú  svojou  sezónnou  alebo 
celoročnou  prevádzkou  široké  možnosti  a  vyžitie  vody  nielen  na  kúpanie  a 
relaxovanie,  ale  aj  ďalších  aktivít  zameraných  na  aktívny  oddych,  šport, 
poznávanie  okolia,  regionálnu  históriu  a  kultúru,  gastronómiu  a  pod.  Na 
Slovensku sú budované aj akvaparky, resp. zábavné parky založené na využívaní 
prírodnej vody spravidla bez ďalších osobitných vlastností, pričom obsahuje vodné 
plochy s  vodnými šmýkačkami,  vodnými ihriskami,  umelými riekami a  inými 
atrakciami vo vode, ktorá je spravidla aj zohrievaná. 
 Turista je návštevník, ktorý v navštívenom mieste aspoň raz prenocuje.  
Podľa Svetovej organizácie cestovného ruchu (UNWTO) v domácom turizme 
je to rezident, ktorého cesta zahrnuje minimálne jedno prenocovanie, ale nie 
dlhší  čas  ako  šesť  mesiacov.  V  medzinárodnom  turizme  je  to  návštevník,  
ktorého cesta do inej krajiny zahrňuje aspoň jedno prenocovanie, ale netrvá 
dlhšie ako jeden rok. Z hľadiska dĺžky pobytu rozlišujeme dovolenkára, resp.  
turistu,  ktorý  sa  krátkodobo  zdržuje  v  navštívenom  mieste.  Návštevník  je 
subjekt turizmu, nositeľ dopytu po turizme, t.j.  každý, kto uspokojuje svoje 
potreby počas cestovania a pobytu mimo miesta trvalého bydliska spotrebou 
statkov turizmu. Podľa UNWTO ide o cestujúceho, zahrňovaného do štatistiky 
turizmu, t.j.  osobu, ktorá cestuje  na prechodný čas do iného miesta,  ako je 
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obvyklé miesto jej pobytu, pričom hlavný účel cesty je iný ako vykonávanie  
zárobkovej  činnosti  v  navštívenom  mieste  [10.]. Turista v  prístupnej  miere 
uplatňuje ponuku na upevnenie zdravia,  zvýšenie  kvality  života,  odstránenie 
negatívnych  vplyvov  životného  prostredia  na  ľudský  organizmus,  zníženie 
dôsledkov civilizačných chorôb. Možnosti ponúkajúce SPA health & SPA wellness 
vytvárajú priestor k predĺženiu ľudského života o dva roky.

Podzemnými vodami sú všetky vody nachádzajúce sa pod povrchom zeme 
v pásme nasýtenia a v bezprostrednom kontakte s pôdou alebo s pôdnym podložím 
vrátane  podzemných  vôd  slúžiacich  ako  médium  na  akumuláciu,  transport  a 
exploatáciu zemského tepla z horninového prostredia, tzv. geotermálna voda [64.].

Pitná  voda  určená  na  ľudskú  spotrebu  v  jej  pôvodnom stave  alebo  po 
úprave,  ktorá  sa  používa na pitie  alebo na iné účely bez ohľadu na pôvod je 
zdravotne bezpečná, ak neobsahuje žiadne mikroorganizmy, parazity a ani látky, 
ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú riziko ohrozenia 
zdravia ľudí akútnym, chronickým alebo neskorým pôsobením, a ktorej vlastnosti 
vnímateľné zmyslami nezabraňujú jej požívaniu alebo používaniu, a spĺňa limity 
ukazovateľov kvality pitnej vody. 

Obaly určené na styk s pitnou vodou (napr. pet fľaše, sklenené nádoby) sú 
výrobky  používané  na  zachytávanie,  úpravu,  akumuláciu,  distribúciu,  meranie 
alebo odber  pitnej  vody.  Potrebné  je  ich  vyrobiť  tak,  aby  za  obvyklých 
a predvídateľných podmienok používania ich zložky neprechádzali do pitnej vody 
v množstvách, ktoré by mohli ohroziť zdravie ľudí, spôsobiť neprijateľnú zmenu 
v zložení  pitnej  vody  alebo  spôsobiť  zhoršenie  jej  vlastností  vnímateľných 
zmyslami.

Minerálna voda je podzemná voda s originálnym pôvodom akumulovaná 
v prírodnom prostredí, vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo viacerých 
prirodzených  alebo  umelých  výstupných  ciest,  ktorá  sa  odlišuje  od  inej 
podzemnej vody najmä
 svojim pôvodom,
 obsahom stopových prvkov,
 obsahom a charakterom celkových rozpustených tuhých látok presahujúcich 

1 000 mg/l alebo obsahom rozpustených plynných látok presahujúcich 1 000 
mg/l oxidu uhličitého, alebo najmenej 1mg/l sulfánu, alebo

 minimálnou teplotou vody 200C v mieste výveru [59.].
Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda 

vyvierajúca  na  zemský  povrch  z  jednej  alebo  viacerých  prirodzených  alebo 
umelých výstupných  ciest  (vrtov).  Je  určená  na  použitie  ako  potravina  a  na 
výrobu  balených  prírodných  minerálnych  vôd.  Od  obyčajnej  pitnej  vody  sa 
odlišuje charakteristickým obsahom minerálov,  stopových prvkov a ich častí, 
ako aj fyziologickým účinkom a jej pôvodným stavom [59.].

Prírodná minerálna liečivá voda je pre svoje zloženie vhodná na liečenie a 
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bola uznaná Štátnou kúpeľnou komisiou Ministerstva zdravotníctva  SR [59.]. 
Minerálne  liečivé  vody  pitné  s  celkovou  mineralizáciou  nad  5  000  mg/l  s 
farmakologicky účinnými zložkami sa  pokladajú za liek a pijú sa  v určitých 
dávkach podľa predpisu lekára. Inak ich možno piť iba v malých množstvách a 
nie sústavne. 

Klimatické  podmienky vhodné  na  liečenie  sú  vonkajšie  klimatické 
vlastnosti,  kvalita  ovzdušia  a  mikroklimatické  podmienky  prírodných 
podzemných priestorov, ktoré spôsobujú priaznivé zmeny reaktivity alebo iných 
fyziologických  funkcií  a  biologických  funkcií  ľudského  organizmu,  uznané 
Štátnou kúpeľnou komisiou [59.].

Prírodné liečebné  kúpele  sú  viac  ako jedno zdravotnícke  zariadenie,  v 
ktorých sa poskytuje zdravotná starostlivosť na stabilizáciu zdravotného stavu, 
regeneráciu zdravia alebo prevenciu chorôb a ktoré využívajú prírodné liečivé 
vody alebo klimatické podmienky vhodné na liečenie uznané Štátnou kúpeľnou 
komisiou  na  poskytovanie  zdravotnej  starostlivosti  [59.].  Prírodné  liečebné 
kúpele a kúpeľné liečebne môžu byť prevádzkované len na základe povolenia na 
ich prevádzkovanie, ktoré vydáva Štátna kúpeľná komisia.

Kúpeľné miesto je územie obce, resp. mesta alebo ich časť na ktorom sa 
nachádzajú prírodné liečivé zdroje, prírodné liečebné kúpele, kúpeľné liečebne a 
iné zariadenia potrebné na vykonávanie kúpeľnej starostlivosti. Kúpeľné miesto 
uznáva  štátna  kúpeľná  komisia  a  štatút  kúpeľného  miesta  je  vydávané 
Nariadením  vlády  SR [59.].  Takisto  za  kúpeľné  miesto  možno  považovať 
územie,  kde  sa  nachádza  termálne  kúpalisko,  prírodné  alebo  budované 
kúpalisko, resp. stredisko/centrum turizmu s využitím vody určenej na kúpanie.

Kúpeľné územie je ucelené územie v kúpeľnom mieste,  t.j.  obci  alebo 
meste,  ktorého  rozsah  je  určený  v  štatúte  kúpeľného  miesta.  Na  kúpeľnom 
území sa uplatňuje ochrana liečebného režimu [59.].

Wellness je aktívny proces uvedomovania si  a smerovania k neustálemu 
zvyšovaniu  spokojnosti  s  vlastnou  existenciou  jednotlivca.  Wellness  masérska 
služba  je  klasifikovaná ako  viazaná  živnosť  v  zmysle  Živnostenského  zákona 
(skupina 214, poradové č. 53a.) a vyžaduje osvedčenie o čiastočnej alebo úplnej 
kvalifikácii.  Proces  znamená  skutočnosť,  že  zlepšenie  je  vždy  možné  a 
uvedomovanie,  že  neustále  sú  získavané  nové  informácie  na  zlepšenie  a 
pozdvihnutie  celkového  stavu  turistu.  S  týmto  procesom sa  spája  aj  možnosť 
voľby a rozhodovania o rade možností,  pričom sú vyberané tie varianty, ktoré 
najlepšie prispievajú k napĺňaniu pocitu pohody.  Wellness je pozitívny prístup k 
životu,  ktorý  kladie  dôraz  na  celého  človeka.  Pohyb,  otužovanie,  šport  vo 
vhodnom prostredí  a  správne  stravovanie  pomôžu  ochrániť  pred  chorobami  a 
zvyšovať  imunitu  ľudí.  Vo  všeobecnosti  sa  pravidelný  výživový  režim  a 
rovnomerné rozloženie jedál počas dňa považuje aj v týchto dňoch za optimálny 
stav  pre  správnu  fyziologickú  rovnováhu,  ako  aj  psychickú  výkonnosť. 
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Dosahovanie  životnej  spokojnosti  prostredníctvom  wellness  je  viac 
dimenzionálnou záležitosťou. Na základe tejto charakteristiky možno vymedziť 
dimenzie wellness, ako sú napr.:
 Fyzické wellness
 Mentálne wellness 
 Duševné wellness
 Intelektuálne wellness
 Sociálne wellness
 Wellness a kariéra
 Emocionálne wellness
 Environmentálne wellness
 Oxygen - aromaterapia wellness
 Finančné wellness
 Wellness a zdravotná starostlivosť 

Wellness  najčastejšie  býva  definovaný  ako  "stav  prijatia  alebo  celkovej 
spokojnosti a vyrovnanosti so súčasným stavom našej osoby."  Wellness možno 
opísať aj ako pozitívny stav celkového zdravia jedinca vyjadrený prostredníctvom 
úrovne kvality života a pocitu pohody. Wellness aktivity spočívajú v pozitívnom 
prístupe k životu, ktorý kladie dôraz na celého človeka. Je to integrácia tela, mysle 
a ducha, a uznanie všetkého čo ľudia robia, myslia si, cítia a veria a má vplyv na 
udržanie  si  dobrej  zdravotnej  rovnováhy  turistu.  Wellness,  ako  životný  štýl  s 
pohybom pre zdravie má za cieľ dosiahnuť prežívanie radosti a pohody v živote. 
Podľa klasifikačných znakov ubytovacích zariadení a ich zaraďovanie do kategórií 
a tried SPA wellness ubytovacie zariadenia majú spĺňať požiadavky  určené na 
špecifické prechodné pobyty spojené s odbornou starostlivosťou a rehabilitáciou 
turistov.  Wellness  hotel  je  vybavený  funkčnými  športovými  a  rekreačnými 
zariadeniami, ktoré sú turistom k dispozícii. Wellness hotel ponúka racionálnu 
stravu a poskytuje turistom rozsah služieb stanovený pre príslušnú triedu hotela. 
Ako wellness hotel možno označiť iba hotel, ktorý spĺňa požiadavky najmenej 
hotela triedy 3* a fakultatívne znaky stanovené špeciálne pre wellness služby. 
Medzi fakultatívne znaky možno zaradiť krytý bazén, kúpalisko s vyhrievanou 
vhodnou vodou určenou na kúpanie alebo termálne kúpalisko s vhodnou vodou 
určenou na kúpanie, whirpool, parný kúpeľ, sauna, vodoliečba, lekár v objekte, 
ponuka  liečebnej  starostlivosti,  ponuka  diétnej  kuchyne  alebo  inej  kuchyne 
zameranej  na  zdravú  výživu,  solárium,  masáž,  relaxačná  technika,  resp. 
relaxačná terapia, posilňovňa s minimálne štyrmi prístrojmi, športový terapeut, 
pohybová gymnastika, kozmetika v objekte, kaderníctvo v objekte, manikúra v 
objekte,  pedikúra v objekte,  priestory na ochladenie a na odpočinok, ponuka 
tradičných jedál charakteristických pre región cestovného ruchu.

Slovenský  systém kvality  služieb  v cestovnom ruchu  (SSKS CR),  ako 
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inovatívny a dobrovoľný nástroj určený pre organizácie pôsobiace v turizme je 
schopný  systematicky  pomáhať  pri  zvyšovaní  kvality  služieb,  získavaní 
odborných  znalostí  a  zvyšovaní  konkurencieschopnosti  týchto  organizácií. 
SSKS CR významne  pôsobí  ako  nástroj  štátnej  politiky  turizmu  slúžiaci  na 
podporu  rozvoja  a zlepšovania  kvality  poskytovaných  služieb.  Zapojenie 
organizácií  do  systému  umožní  ubytovacím  zariadeniam  v  turizme  získať 
odborné  znalosti  a  praktické  skúsenosti  z oblasti  riadenia  kvality  v službách, 
ktoré  môžu  ďalej  využiť  pri  vlastnom  rozvoji.  Úspešné  organizácie  získajú 
prestížnu,  medzinárodne  porovnateľnú  značku,  ktorá  pre  turistu  predstavuje 
prísľub kvality služieb pre kúpeľníctvo v domácom turizme.  

Fyziatria, balneológia a liečebná rehabilitácia – FBLR - (v štátoch EÚ je 
zaužívané: Rehabilitácia a fyzikálna medicína) je základný medicínsky odbor, 
ktorý vlastnými postupmi komplexne využíva prostriedky svojich pododborov 
na  prevenciu,  diagnostiku,  liečbu  a  výskum porúch zdravia  a  ich  následkov. 
Cieľom je  maximálna  možná  obnova,  zachovanie,  resp.  zlepšenie  telesných, 
duševných, sociálnych funkcií, pracovných zručností a schopností zameraných 
na  urýchlenie  reintegrácie  pacienta  do  domáceho  prostredia  a  pracovného 
zaradenia.
 Fyziatria sa zaoberá vplyvom a využitím fyzikálnych i pohybových podnetov 

na ľudský organizmus.
 Balneológia  sa  zaoberá  vplyvom  a  využitím  prírodných  liečebných 

prostriedkov  (napr.  termálna  minerálna  voda,  prírodné peloidy  a  pod.)  na 
ľudský organizmus.

 Rehabilitácia  skúma  a  využíva  prostriedky  liečebného,  pracovného  a 
výchovného ozdravenia v procese diagnostiky, liečby a reintegrácie pacienta.

Voda určená na kúpanie sa identifikuje a každoročne vykoná Ministerstvo 
životného  prostredia  SR  v  spolupráci  s  Úradom  verejného  zdravotníctva  SR. 
Orgán štátnej vodnej správy na základe identifikácie vôd vyhlasuje vody určené na 
kúpanie. Ak vody určené na kúpanie nespĺňajú požiadavky kvality vody, orgán 
štátnej vodnej správy uloží v spolupráci s príslušným orgánom štátnej správy na 
úseku verejného zdravotníctva opatrenia smerujúce k splneniu týchto požiadaviek 
[64.].  Voda určená na kúpanie a jej využívanie v zmysle ochrany, podpory a 
rozvoji verejného zdravia je každá tečúca alebo stojatá kvalitná voda alebo jej 
časť, ktorú využíva veľký počet ľudí a v ktorej je kúpanie povolené alebo nie je 
kúpanie zakázané a nachádzajúce sa ako: 
 Prírodné  kúpalisko,  ktorým sa  rozumie  prevádzkované  zariadenie  s 

vyznačenou  prírodnou  vodnou  plochou  na  kúpanie  a s  príslušným 
vybavením,  t.j. prevádzkovými  plochami  a zariadeniami.  Prírodným 
kúpaliskom  môže  byť  aj  voda  určená  na  kúpanie,  ak  spĺňa  požadované 
požiadavky (zabezpečuje ich prevádzkovateľ). Takáto prírodná vodná plocha 
je  vodou  určenou  na  kúpanie  a zároveň  aj  prírodným  kúpaliskom. 
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Požiadavky na kvalitu vody sú pre všetky typy prírodných vodných plôch 
rovnaké.

 Budované  kúpalisko,  ktorým sa sa  rozumie krytá  alebo  nekrytá  stavba  so 
súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace prevádzkové 
plochy.

Všeobecne nazvaný „zdravotný“ cestovný ruch sa spája so „zdravotnou“ 
dovolenkou? Dovolenka zamestnanca sa čerpá na zotavenie a nie na zdravotné 
liečenie. Názory autorov na klasifikáciu medicínskeho/zdravotného/lekárskeho 
cestovného ruchu sa veľmi rôznia.  „Zdravotný cestovný ruch v ponímaní SPA 
medical sa pokladá za jeden z možných spôsobov ovplyvňovania zdravia, ktoré 
budú ovplyvňovať nielen zmeny v demografickom vývoji sprevádzané starnutím 
populácie, ale aj narastajúci stres ekonomicky činného obyvateľstva a rast jeho 
zdravotného  uvedomenia.  Je  preto  nevyhnutné,  aby  liečebné  kúpele  ako 
poskytovatelia  služieb  liečebného  zdravotníctva  venovali  pozornosť  nielen 
seniorom, ale aj manažérom a obyvateľstvu stredného veku, vzhľadom na ich 
potreby,  preferencie  a  kúpyschopnosť.  Liečebné  kúpele  na  Slovensku  sú 
konfrontované poklesom financovania kúpeľnej starostlivosti aj prostredníctvom 
zdravotných poisťovní a rastom dopytu uvedomenia ľudí, ktorí chcú preventívne 
ovplyvňovať  svoje  zdravie  aj  ako  samoplatitelia  a  nositelia  dopytu  po 
produktoch medical wellness“. (citácia: Gúčik, Kvasnová, Pančíková, Medical 
spa versus health tourism, EF UMB BB, 24.08.2016).  Intenzívne sa rozvíjajúce 
odvetvie  kúpeľníctva  v  medzinárodnom  turizme  globálne  ponúka  neakútne 
chirurgické zákroky, dentálne zákroky alebo úkony, ktoré patria do kategórie 
plastickej  a  estetickej  chirurgie  s  doplnkom  uplatňovania  prírodnej  liečivej 
minerálnej  vody,  resp.  vhodného  klimatického  prostredia. Vyhľadávajú  ich 
kúpeľní  pacienti,  ktorí  nechcú  čakať  na  operácie  vo  vlastnej  krajine  alebo 
vyhľadávajú možnosti kvalitnejších liečebných procedúr v iných krajinách, kde 
sú lacnejšie, resp. sa poskytujú bezplatne, alebo tie, ktoré si vyžadujú zvýšenú 
liečebnú starostlivosť a tá im nie je poskytnutá v krajine ich trvalého bydliska. Z 
toho  dôvodu  čerpajú  dovolenku  na  zotavenie  z  účelom znovu  nadobudnutia 
optimálneho zdravia.

Dlhodobo zaužívaný pojem na Slovensku „kúpeľný cestovný ruch“ (napr. 
od  roku  2001)  bol  neskôr  nevhodne  zmenený  a  vložené  zavádzajúce  slovo 
„zdravotný“.  Dlhoroční   odborníci  v  turizme sa  jednoznačne vyjadrujú,  že  v 
spoločensko-ekonomickej  oblasti  je  vhodné  a  potrebné  používať  pojem 
„kúpeľný  cestovný  ruch“,  resp.  „kúpeľníctvo  v  turizme“.  „Viacerí  u  nás 
zaznamenali  snahu majiteľov kúpeľov vyhýbať sa plateniu daní do obecných 
pokladní a snahu dostať majetok do kategórie zdravotníckych zariadení, ktoré sú 
z platenia daní oslobodené. V tejto chvíli sa ešte netuší, že kúpeľný cestovný 
ruch,  ktorý  sa  chce  podporovať,  pomaly  mizne  a  nahrádza  ho  akási  nová 
kategória  -  zdravotnícky  cestovný  ruch,“  (citácia:  Hus,  2017,  primátor 

39



Turčianskych Teplíc, TASR, 25.02.2017). 
Kúpeľné liečebne a domy sú prevádzkované v právnej forme akciových 

spoločností,  resp. spoločností s ručením obmedzeným (30 prevádzkovateľov). 
Kúpeľné  zariadenie  nie  je  zdravotníckym  zariadením  bez  úhrady  dani  za 
ubytovanie  (lôžko).  Ide  o  zariadenie,  ktoré  poskytuje  liečebné  procedúry  a 
ambulantnú starostlivosť, ale vo voľnom čase si  kúpeľní turisti svoj program 
zabezpečujú podľa vlastných predstáv aj v spolupráci s organizáciami turizmu 
spravidla fakultatívnymi výletmi do okolia kúpeľného miesta. Výrazný rozdiel 
je  medzi  nemocenským  zariadením  a  kúpeľmi.  Kúpele  nezabezpečujú 
nepretržitú  24-hod. starostlivosť  v príslušnej  kúpeľnej  liečebni  a  nedisponujú 
príslušne  potrebným  počtom  zdravotných  sestier  a  lekárov  a  rovnako  ich 
ohodnotenie  sa  od zdravotných sestier  v  zdravotníckych zariadeniach značne 
líši. Dlhodobo neodvádzajú miestnej územnej samospráve daň za ubytovanie aj 
napriek  skutočnosti,  že  svojou  prevádzkou  vykonávajú  činnosti  adekvátne 
ubytovacím zariadeniam na prevádzkovanie turizmu. Neadekvátne, nekorektné a 
nerealizovateľné  je,  aby kúpele  žiadali  vrátenie  dane  z  ubytovania  -  napr.  v 
prípade  Turčianskych  Teplíc  -  kde  žiadajú  mesto  vrátiť  kúpeľom  daň  za 
ubytovanie za roky 2007 až 2012 vo výške 617 tis. €. Kúpeľným miestam, resp. 
obciam a mestám so štatútom kúpeľného miesta sa tak nedostávajú adekvátne 
finančné prostriedky podľa § 37 až § 43 zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v 
znení  neskorších  predpisov,  pretože  ubytovanie  je  zákonne  odplatné  za 
prechodné  ubytovanie  fyzickej  osoby  v  ubytovacom  zariadení,  ktorého 
kategorizáciu určuje zákon č. 277/2008 Z. z. ktorým sa ustanovujú klasifikačné 
znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried v znení 
neskorších predpisov. Pretože zákon o miestnych daniach zaviedol v § 37 pri 
predmete  dane  za  ubytovanie  odkaz  iba  k  §  3  zákona  č.  277/2008  Z.  z.,  z 
uvedeného dôvodu sú na účely tejto dane záväzné iba kategórie vymedzené v 
predmetnom  ustanovení,  napr.  kúpeľný  hotel,  wellness  hotel  a  pod. Je  to 
otvorená  a veľmi  vážna  téma.  Obce  a mestá  zdravotnícku  starostlivosť 
negarantujú pretože je to kompetencia vyšších územných celkov a Ministerstva 
zdravotníctva  SR.  Jej  dosah  však  bude  jednoznačne  citeľný  v  kúpeľných 
mestách a obciach včítanie centier integrovanej zdravotníckej starostlivosti. 

Kúpeľná  starostlivosť  je  ústavnou  zdravotnou  starostlivosťou  ktorej 
predchádza  ambulantná  zdravotná  starostlivosť,  resp.  hospitalizácia  a  v 
zdravotnej  dokumentácii  pacienta  sú  záznamy  o uvedenej  poskytnutej 
zdravotnej starostlivosti. Toto sa uplatňuje v prípade indikáciách zaradených v 
skupine „A“ (v celom rozsahu hradená zo zdravotného poistenia, tzv. „X“), ako 
aj  v  skupine  „B“  (čiastočne  hradená  zo  zdravotného  poistenia  uhradením 
kúpeľných procedúr). Predpísať kúpeľnú starostlivosť lekárom nie je možné pri 
prvých príznakoch ochorenia, ako prvú zdravotnú starostlivosť  [13.]. Kúpeľnú 
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liečbu je možné absolvovať pri indikáciách zaradených v skupine A iba raz do 
roka a pri indikáciách zaradených v skupine B iba raz za dva roky. Kúpeľné 
pobyty  trvajú  väčšinou  21  alebo  28  dní.  Kúpeľnú  staroslivosť  je  možné 
absolvovať  aj  formou tzv.  samoplatiteľa,  kde záujemca o kúpeľnú liečbu po 
dohode s lekárom a kúpeľným podnikom absolvuje kúpeľné liečenie, ktoré si 
vcelku sám uhrádza a zaujíma postoj turistu v kúpeľnom mieste.

Obec alebo mesto vydá všeobecným záväzným nariadením výšku úhrady 
za  ubytovanie  v  kúpeľnom  mieste.  Vzhľadom  na  k  súčasnosti  zastaralých 
štatútov  kúpeľných  miest  (z  roku  1995  až  1999)  je  vhodné  a  potrebné 
preklasifikovať  zaradenia  prevádzok  kúpeľných  liečební,  resp.  zdravotných 
zariadení  (kúpeľných  domov,  kúpeľných  zariadení  a  pod.)  na  ubytovacie 
zariadenia hotelového typu podľa klasifikačných znakov ubytovacích zariadení 
pri  ich  zaraďovaní  do  kategórií  a  tried  v  zmysle  zákona  č.  277/2008  Z.  z..  
Podnet môže podať kúpeľné miesto - obec alebo mesto - a po odobrení štátnou 
kúpeľnou komisiou a vládou SR vzniká možnosť efektívneho finančného zdroja 
k ďalšej obnove a rozvoja kúpeľného prostredia a vývoja kúpeľníctva v turizme 
v miestnej územnej samospráve.

Rozdiel medzi zdravotným turizmom a kúpeľným turizmom ešte možno 
charakterizovať nasledovne: Zdravotný turizmus je forma liečenia a znamená 
pre  kúpeľného  pacienta  zlepšenie  zdravotného  stavu  a  zároveň  aj  liečebný 
oddych,  t.j.  nie  je  voľnočasová  aktivita,  ale  forma  liečby.  Turizmus  je 
voľnočasová  aktivita,  t.j.  kúpeľníctvo  v  turizme  je  ozdravovací  proces  vo 
voľnom  čase,  napr.  pri  čerpaní  dovolenky  na  zotavenie  a  zaoberá  sa  aj 
zdravotnou funkciou s využitím prírodnej minerálnej vody a zdraviu vhodného 
klimatického  prostredia.  Za  posledných  niekoľko  rokov  sa  rozvinuli  SPA 
wellness  služby.  Často  sú  wellness  produkty  doplnením iných  produktových 
skupín turizmu a čiastočne ich poskytujú aj kúpeľné miesta. 

Nesprávne  zaužívaný  pojem  a  podstatný  rozdiel  medzi  nevhodne 
nazývaným  tzv.  zdravotným  turizmom  a  dlhodobo  nazývaným  kúpeľným 
turizmom, resp.  kúpeľníctvom v turizme ešte  možno charakterizovať opisom 
rozdielnych parametrov.

Rozdiely medzi kúpeľným a tzv. zdravotným turizmom

parameter kúpeľný turizmus zdravotný turizmus - liečenie

cieľ rekreácia, dovolenka dočasne pracovne neschopný

dĺžka pobytu 3 – 4 dni 21 – 28 dní

liečebné zdroje individuálne požadované nutné pri ochoreniach

požadovanie regenerácia, rekreácia, 
relaxácia, prevencia

pooperačné stavy, povinné 
liečenie, nad 70. rokov sa 
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vyžaduje interné vyšetrenie

zdravotná 
starostlivosť

prvotné zdravotnícke 
služby

so zdravotným personálom

lekár nedôležitý dôležitý

výber procedúr odporúčaný pre turistu
podľa liečebnej indikácie 

predpíše lekár

procedúry individuálny dozor zdravotný a lekársky dozor

SPA wellness prevencia pre zdravie bez liečby

akvaparky relaxácia bez liečby

kúpaliská voľnočasová aktivita bez liečby
  Zdroj: Vlastné spracovanie.

Pôvodne  zásadný  rozdiel  bol  v  tom,  že  v  SPA  wellness  centrách 
nepracoval  lekár.  V  súčasnosti  v  mnohých  SPA  wellness  ubytovacích  a 
rekreačných  zariadeniach,  predovšetkým  tam,  kde  ponúkajú  preventívne 
programy, pracujú lekári a zdravotní špecialisti, napr. balneologické zdravotné 
sestry, fyzioterapeuti, dietológovia a pod.. Nové a rýchlo sa rozvíjajúce odvetvie 
dnes globálne ponúka SPA wellness pobyty s využitím prírodných minerálnych 
a  klimatických  zdrojov.  Podľa  všetkých  aj  vyššie  uvedených  charakteristík 
kúpeľného  zdravotného  turizmu  je  možné  predmetnú  oblasť  klasifikovať  v 
terminológii  ako  „kúpeľníctvo  v  turizme“,  resp.  „kúpeľníctvo  v  cestovnom 
ruchu“.  Pojem  „kúpeľníctvo“  vo  svojej  podstate  obsahuje  všetky  prírodné 
atribúty (živly), ako sú „Voda - Zem - Vzduch - Oheň + Pohyb" ovplyvňujúce 
kúpeľné miesta, prírodné liečebné procedúry, rekreačné kúpeľníctvo, wellness, 
akvaparky,  možnosti  využitia  termálnych  kúpalísk,  pitie  prírodnej  minerálnej 
vody pre zdravie a tým aj ponuku pobytu na relaxáciu a oddych, rovnako aj 
ponuku balíkov cestovných služieb a cestovné programy (fakultatívne výlety) s 
cieľom všestranne zlepšovať zdravie ľudí. 

Rozvoj kúpeľníctva v turizme možno datovať od polovice 20. storočia. 
Významne k tomu  prispieva aj liečebná technika, ktorá zefektívňuje výstavbu 
kúpeľných zariadení, termálnych kúpalísk a akvaparkov. Vývoj nových aparatúr 
zároveň zabezpečuje a urýchľuje aj zotavovací proces a relaxáciu v prírodnej 
minerálnej a termálnej vode. Minerálne a liečivé vody sa odjakživa pokladali za 
zázračne  podivuhodné,  keďže  umožňujú  prinavracať  zdravie.  Na  území 
Slovenska sa vyskytuje 40 tis. prameňov obyčajných vôd, 200 vodopádov, vyše 
6200 jaskýň vrátane kratších jaskýň previsového charakteru s čistými vodnými 
tokmi, pričom evidovaných je celkom 1 900 zdrojov prirodzených prameňov a 
vrtov minerálnych vôd (stav registrácie k 05/2017), z čoho je 1 327 existujúcich, 
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122 zdrojov je uznaných za prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu  a 
45 odberných miest pre verejnosť  [42.]. Voda je vzácna pre život a pretože je 
ťažko ovládateľná (pramene, vývery, záplavy, povodne) sa ľudia k nej spravidla 
prispôsobujú.  „Voda  je  dôležitá  pre  ľudský  organizmus,  pričom  jedným  z 
dôvodov únavy  je nedostatok vody, pomáha prenášať živiny v tele a dodávať 
svalom i  mozgu  potrebnú  energiu  a  tiež  regulovať  telesnú  teplotu“  (citácia: 
Božíková, 2016, Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR, Veda v centre, CVTI 
SR). Počtom výskytu minerálnych prameňov Slovensko patrí medzi najbohatšie 
štáty na svete. Kúpeľníctvo v turizme, resp. SPA health  & SPA wellness  je na 
vzostupe  v  celom  svete.  Ovplyvňuje  wellness  produkty,  kúpele,  možnosti 
využitia  termálnych  kúpalísk,  pitie  minerálnej  vody  pre  zdravie  a tým  sa 
ponúkajú pobyty na relaxáciu a pohodu, rovnako ako aj ponuky na fakultatívne 
výlety  s  cieľom  neustále  zlepšovať  ľudské  zdravie.  Vzhľadom  na  potenciál 
turizmu je možné vyrovnávať regionálne hospodárske a sociálne rozdiely. Podľa 
odporúčania odborníkov z praxe v turizme bude potrebné posilniť rozvoj tých 
produktov  turizmu,  ktoré  majú  vysokú  pridanú  hodnotu,  a  prinášajú  vyššiu 
efektivitu  vynaložených  nákladov.  Bude  potrebné rozvíjať  kúpeľníctvo  v 
domácom aj medzinárodnom turizme a posúdiť možnosť zavedenia daňových 
zvýhodnení a osobitných stimulov pre rozvoj slovenského kúpeľníctva v turizme 
[44.]. 

Záujem o zdravie ľudí v ostatných rokoch výrazne narástol a preniká do 
spoločnosti,  trhov  a  rozdielnych  odvetví.  Nefajčiarske  hotely  a  reštaurácie, 
hotely  a  ubytovacie  zariadenia  s  lekárskymi  centrami,  ponukami  wellness 
produktov  a  pohybovými  aktivitami,  sú  konkrétnymi  prejavmi  “spoločnosti 
zdravia”.  Zdravie  však  nemožno  úplne  chápať  ako  neprítomnosť  choroby. 
Výrazy  ako  zodpovednosť  za  seba  samého,  autokompetencia  a  egoizmus  sú 
čoraz údernejšie, t.j. pohoda, kvalita života a životná energia sa stali „luxusným 
tovarom“ 21. storočia. Túto formu ponuky je možné rozdeliť do viacvrstvových 
segmentov, pričom všeobecný pojem v sebe zahŕňa voľný čas orientovaný na 
kúpeľníctvo v turizme, wellness, relaxačný, oddychový a pod. turizmus. Turisti 
kladúci zreteľ na „zdravie cez vodu“ a „pohybom pre pohodu“ majú zvýšené 
nároky na kvalitu SPA health & SPA wellness, odbornú znalosť a služby, pričom 
uprednostňujú  kratšie  a  častejšie  dovolenky  a  vyznačujú  sa  nadštandardnou 
pripravenosťou na vyššie  finančné výdavky za predpokladu, že budú v plnej 
miere uspokojení.

Ponuka  pre  turistov  hľadajúcich  turizmus  pre  rekreáciu  a  zdravie  v 
zodpovedajúcej kvalite, atraktívna tvorba cien a kontrola nákladov na domácom 
trhu pri preventívnom lekárskom ošetrení v štátoch Európskej únie vedú k nárastu 
dopytu.  Pri  sprístupnení  vhodne  vybavených  kúpeľných  miest,  termálnych 
kúpalísk a akvaparkov na Slovensku, vyhovujúcich medzinárodným štandardom 
so značne výhodným cenovým rozdielom v rámci krajín Európskej únie možno 
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očakávať nárast samoplatiteľov-turistov z európskych krajín. Špecializácia oblastí 
použitia  a  využívania  miestnych  vodných  minerálnych  zdrojov  by  mohla  dať 
„pekný  obraz  -  imidž“  a  nezameniteľnosť.  V tejto  súvislosti  aj  medzinárodná 
spolupráca  medzi  mestami  a  obcami  s  prevádzkou  termálnych  kúpalísk, 
akvaparkov, prírodných a umelých kúpalísk, biokúpalísk a pod. umožňuje vývoj 
medzinárodne konkurencieschopného turizmu [3.]. 

4. MINERÁLNA VODA A ZDRAVÉ POTRAVINY

Voda  ovplyvňuje  kúpeľné  miesta,  rekreačné  kúpeľníctvo,  wellness, 
možnosti využitia termálnych kúpalísk, pitie prírodnej minerálnej vody pre zdravie 
a tým aj ponuku pobytu na relaxáciu a pohodu, rovnako aj ponuku na dlhodobé i 
krátkodobé turistické zájazdy s cieľom zlepšovať zdravie ľudí a turistov. Svetový 
deň  vody,  ktorý  pripadá  na  22.  marca  je  medzinárodnou  aktivitou,  ktorej 
myšlienka vznikla  v roku 1992 na Konferencii  OSN o životnom prostredí  a 
rozvoji (UNCED) v Rio de Janeiro. Jeho cieľom je zvýraznenie významu vody 
pre  ľudstvo  a  upozornenie  na  udržateľné  riadenie  zdrojov  sladkej  vody. 
Slovensko  sa  množstvom,  výdatnosťou  a  prírodným  chemickým  zložením 
pramenitých,  minerálnych  a  liečivých  vôd  zaraďuje  medzi  najvýznamnejšie 
krajiny  v  Európskej  únii  a  vo  svete.  Ich  rozloženie  na  území  Slovenska  je 
nerovnomerné, najväčšiu hustotu dosahujú v pásme tiahnúcom sa od Bardejova 
a  Prešova,  cez  Popradskú  kotlinu,  Liptov,  Turiec,  Strážovské  vrchy  až  po 
Trenčín, údolie Hrona od prameňa až po Zvolen a západná časť Slovenského 
rudohoria.  Najmenej  prameňov  sa  vyskytuje  v  oblasti  Východoslovenskej  a 
Podunajskej nížiny. Minerálna voda v horských a podhorských oblastiach sa na 
zemský povrch dostáva prirodzenými vývermi, v nížinných oblastiach prevažujú 
hydrogeologické vrty. 

Jódové vody sú na Slovensku zriedkavé a nielenže prameňov týchto vôd 
je málo, iba 8 [Číž, Čáry, Gbely, Oravská Polhora (4 pramene), Smrdáky], ale aj 
výdatnosť týchto zdrojov je nízka, zväčša okolo 0,20 l/s. V posledných rokoch 
sa  hľadajú  nové  zdroje  najmä  slaných  jódových  vôd.  Priaznivé  náznaky  sú 
najmä vo Východoslovenskej nížine vo veľkých hĺbkach a v Smrdákoch, kde 
možno počítať s niekoľkolitrovými využiteľnými množstvami za sekundu.

Nerastné bohatstvo,  jaskyne,  podzemné vody, prírodné liečivé zdroje a 
vodné toky sú vo vlastníctve Slovenskej republiky. Chrániť a zveľaďovať toto 
bohatstvo, využívať šetrne a efektívne nerastné a prírodné dedičstvo v prospech 
ľudí a nasledujúcich generácií je potrebné a žiadúce. Preprava vody odobratej z 
vodných útvarov nachádzajúcich sa na území Slovenska cez hranice do iných 
krajín  dopravnými  prostriedkami  alebo  potrubím  je  zakázané.  Zákaz  sa 
nevzťahuje na vodu pre osobnú spotrebu, pitnú vodu balenú na území Slovenska 
do  spotrebiteľských  obalov  a  prírodnú  minerálnu  vodu  balenú  na  území 
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Slovenska  do  spotrebiteľských  obalov,  ako  aj  na  poskytnutie  medzinárodnej 
humanitárnej pomoci a pomoci v núdzových stavoch   [Čl. 4 z [54.]]. Uznaná 
prírodná  minerálna  voda  je určená  na použitie  ako  potravina  a  na plnenie 
balených prírodných minerálnych vôd a ich konzumáciu.

4.1 Prírodné minerálne a termálne vody

Prírodná minerálna voda je mikrobiologicky bezchybná podzemná voda, 
ktorá  vyviera  na zemský  povrch  z jednej  či  viacerých  prirodzených  alebo 
umelých  výstupných  ciest,  tzv.  vrtov.  Od  obyčajnej  pitnej  vody  sa  odlišuje 
charakteristickým pôvodným obsahom minerálov, stopových prvkov alebo ich 
častí,  ako aj fyziologickým účinkom a svojou pôvodnou čistotou. Výnimočné 
vlastnosti sú zachované na základe podzemnému pôvodu chránené pred rizikom 
znečistenia. Prírodné minerálne vody sú rozdeľované na:
 Prírodné minerálne vody - vyvierajú v prírodných prameňoch i v umelých 

objektoch  a na  týchto  miestach  majú  obsah  rozpustených  pevných  látok 
vyšší ako 1000mg/l rozpustného CO2.

 Prírodné liečivé  kúpeľné  minerálne  vody -  podporujú,  s  prihliadnutím na 
svoje  chemické  zloženie  a  fyzikálne  vlastnosti,  ľudské  zdravie  vedecky 
dokázanými blahodarnými účinkami.

 Prírodné  minerálne  vody  stolové  -  vďaka  ich  chemickému  zloženiu, 
fyzikálnym vlastnostiam a  tiež  chuti  je  možno  ich  piť  aj  ako  diabeticky 
osviežujúce nápoje. Obsah rozpustného CO2  je v nich vyšší ako 100 mg/l a 
obsah rozpustných pevných látok nižší ako 5000mg/l.

„Minerálna voda obsahuje mineralizáciu alebo CO2 minimálne v 1 000 
mg/l, alebo obsahuje H2S minimálne v 1 mg/l, alebo obsahuje stopové prvky (Li 
0,2 mg/l, Zn 2 mg/l, B 30 mg/l, F 1 mg/l a pod.) a jej chemické zloženie je 
stabilné“ (citácia: Bodiš, 2016, Veda v centre, CVTI SR). Najrozšírenejšie sú 
minerálne vody studené, preplynené, najpočetnejšie vody sú uhličité, nazývané 
aj kyselky, ktorých je 789 na Slovensku. 

Na  Slovensku  prírodné  minerálne  vody  sú  významné  aj  z  pohľadu 
dlhovekosti (v obci Gánovce je tzv. voda neandrtálec majúca cca 105 tis. až 130 
tis. rokov), najvyššej teploty (v obci Ďurkov s teplotou 134°C), vysokej výdatnosti 
(v obci Kováčová cca 50 l/s), s vysokým obsahom soľnej vody s typom sodíka 
(obec Podhájska 19 g/l, obec Láb 120 g/l, napr. Mŕtve more obsahuje 342 g/l), 
najvyššieho obsahu kysličníka uhličitého (obec Baldovce 3 400 mg/l), najvyššieho 
obsahu  síry  (obec  Smrdáky  500  -  700  mg/l),  spoločného  obsahu  kysličníka 
uhličitého a síry (obec Dudince), najvyššieho obsahu arzénu (obec Ďurkov 36,7 
mg/l) a vody obsahujúcej jód a bróm (obec Číž a Oravská Polhora).
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Prírodné vody podľa celkovej mineralizácie rozoznávame: 
 veľmi slabo mineralizované s obsahom rozpustených pevných látok do 50 

mg/l
 slabo mineralizované s obsahom rozpustených pevných látok nad 50 – 500 

mg/l
 stredne mineralizované s obsahom rozpustených pevných látok nad 500 – 

1500 mg/l
 silno mineralizované s obsahom rozpustených pevných látok nad 1500 mg/l - 

5000 mg/l
 veľmi silno mineralizované s obsahom rozpustených pevných látok nad 5000 

mg/l – 15000 mg/l
 soľanka - s obsahom rozpustených pevných látok nad 15 000 mg/l

Najvyšší  obsah  CO2 majú  pramene  v  Korytnici,  kde  je  najchladnejšia 
minerálna voda z prameňa Klement a dosahuje teplotu iba 5,0°C. Rozšírené sú aj 
sírne, zväčša sírovodíkové minerálne vody. Najvyšší obsah titrovateľnej síry má 
prameň v kúpeľoch Smrdáky - 680 mg/l  a nachádza sa tu jedno z najväčších 
koncentrácií sírovodíka v Európe a vo svete. 

Podľa  obsahu  farmakologicky  významných  prvkov  sú  na  Slovensku 
najznámejšie vody železnaté. Železnaté vody má cca 69 minerálnych prameňov, 
zväčša uhličitých. Najvyšší obsah železa bol zistený v Horných Strhároch (210 
mg/l). Významnejšie železnaté vody sú v kúpeľoch Korytnica, Bardejovských 
kúpeľoch a kúpeľoch Sliač.  Podľa obsahu prevládajúcich iónov, vyjadrenom v 
percentách  milivalov,  rozoznávame  na  Slovensku  56  druhov  vôd.  Z  nich 
najrozšírenejšie sú minerálne vody hydrouhličitanové, vápenato-horečnaté, podľa 
staršej  klasifikácie  zemité,  celkom  149  prameňov.  Významnejšie  vody  sú  v 
Baldovciach,  Belušských  Slatinách,  Čeríne,  Hajnáčke,  Lipovciach  (Salvator). 
Rozšírené sú aj vody síranovo-hydrouhličitanové, vápenato-horečnaté, t.j. sadrové 
zemité, ktorých je cca 71 na Slovensku. Z nich známejšie sú v lokalitách Badín, 
Banská  Bystrica,  Korytnica,  Kováčova,  Kráľova  Lehota,  Kremnica.  Z  čistých 
typov sadrovo-zemitých sú aj minerálne vody hydrouhličitanové sodné, skoršie 
nazývané zásadité. 

Vlastnosti minerálnych vôd a ich priaznivé pôsobenie na ľudský organizmus

Názov minerálnej vody Priaznivé pôsobenie pre 

Korytnica: sírano-
hydrogénuhličitá, vápenato-
horečnatá, slabo mineralizovaná

diabetes, kardiovaskulárne oslabenia, 
oslabenia tráviaceho traktu a nedostatok 
vápnika

Šaratica: sírano, sodno-horečnatá, 
silne mineralizovaná hypotonická

odtučňovanie, redukčné diéty, poruchy 
peristaltiky čriev a vyprázdňovania
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Cígeľská: prírodná minerálna 
voda s obsahom prírodného CO2, 
jódu a horčíka

pyróza (nadbytočná tvorba žalúdočnej 
kyseliny), žalúdočný a črevný katar, 
oslabenia lymfatického systému

Vincentka: prírodná, veľmi silne 
mineralizovaná jódová so 
zvýšeným obsahom kyseliny 
bóritej a fluoridov

horné dýchacie cesty, hlasivky 
(kloktanie, výplachy), vredy žalúdka 
a dvanástnika, edémy (opuchy) pečene 
a chronická pankreatitída

Fatra: zásaditá a v Európe 
zriedkavá minerálna voda

žlčové kamene, cukrovka, pyróza, 
tráviace ústrojenstvo

Santovka: slabo mineralizovaná 
stolová voda

žalúdočne a črevné oslabenia, dna, 
uratúria (náchylnosť k tvorbe 
kamienkov)

Budišská: stredne mineralizovaná, 
prírodná, hydrogénuhličitanovo-
síranová

tráviaci trakt, dýchací systém, činnosť 
obličiek, dopĺňa dennú potrebu vápnika

Turčiansky prameň: pramenitá 
stolová voda s nízkym obsahom 
minerálnych látok

   vhodná na dennú konzumáciu

Zlatá studňa: vápenato-horečnatá, 
nízky obsah minerálov, najmä 
sodíka 

oslabenia činnosti srdca, obličiek, 
hypertenzie, očisťuje ľudský 
organizmus, pôsobí antistresovo

Ľubovnianka: stredne 
mineralizovaná

oslabenia tráviaceho traktu, obličiek, 
pečene, močových ciest, niektoré 
gynekologické a nervové oslabenia

Sulinka: mineralizovaná voda s 
výnimočným chemickým zložením

žalúdočno-črevné oslabenia 
(nechutenstvo, poruchy trávenia, pyróza, 
chronické zápaly čriev), bronchitída

Slatina: stredne 
mineralizovaná, hydrogén–
uhličitanovo–chloridová, sódno–
vápenatá voda

žalúdočné a črevné oslabenia, diabetes, 
dna, horné dýchacie cesty

Salvator: prírodná, stredne 
mineralizovaná minerálna voda 
bohatá na železo

oslabenia tráviaceho traktu

Brusnianka: liečivá, stredne 
mineralizovaná voda

funkčné oslabenia čriev, pankreasu, 
žlčníka, doplnok pri športe a ťažkej 
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práci

Kláštorná: hypotonická, 
vápenato-horečnatá minerálna 
voda

súčasť pitného režimu pri fyzickom 
zaťažení a športových výkonoch a pod.

   Čerínska: prírodná stolová,  
   stredne mineralizovaná

srdcovo-cievne oslabenia (vďaka 
nízkemu obsahu sodíka), protialergická, 
protizápalová pri vonkajšom použití

Gemerka: stredne mineralizovaná, 
vápenato-horečnatá

   silný protistresový a aktivizujúci  
   účinok

Baldovská: minerálna voda
niektoré oslabenia tráviaceho traktu, 
žlčníka, osteoporóza

Magnesia: hydrogénouhličitá 
minerálna voda

spomaľuje fyziologické starnutie 
a podporuje činnosť nervového systému, 
pôsobí proti bolestiam hlavy

Mitická: prírodná, stredne 
mineralizovaná voda

poruchy tráviaceho traktu, zápalové 
oslabenia močových ciest

Bohatier: nová pramenitá voda 
s nízkym obsahom minerálnych 
látok, sodíka a vysokým obsahom 
nasýteného kyslíka

 srdcovo-cievne oslabenia, vysoký  
 krvný tlak, obličkové oslabenia, 
 oslabenia tráviaceho traktu, vhodná   
 pre dojčatá

Lucka: dojčenská, vysokokvalitná 
voda s nízkym obsahom 
dusičnanov

priaznivý pomer vápnika a horčíka je 
významný z hľadiska vývoja a rastu 
kostí, vhodná pre dojčatá

Rajec: nízko mineralizovaná 
pramenitá voda

vhodná na dennú konzumáciu, zásobuje 
telo vyváženým množstvom 
minerálnych látok

  Zdroj: Vlastné spracovanie podľa: Zdravie ukryté v minerálnych vodách, 2014 [online] 2016.

Uznanie vhodnej prírodnej minerálnej vody má dlhodobejší proces. Zdroj 
prírodnej  pitnej  minerálnej  vody  musí  byť  najmenej  tri  roky  sledovaný  z 
dôvodu preukázania  stálosti  zloženia  a nezmenenia  výživových  vlastností. 
Následne  môže  byť uznaná  za prírodný  minerálny  zdroj  Ministerstvom 
zdravotníctva  SR (Štátnou  kúpeľnou  komisiou),  ktoré  vyhlási  ochranné  pásma 
zdroja  a vydá  povolenie  na využívanie  a povolenú  úpravu.  Uznaná  prírodná 
minerálna  voda  je určená  na použitie  ako  potravina  a  na výrobu  balených 
prírodných  minerálnych vôd  a  ich  konzumáciu.  Kvalitatívne  požiadavky  musí 
spĺňať podľa potravinového práva. Prípustná nie je dezinfekcia minerálnej vody 
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akýmikoľvek  prostriedkami,  ako  aj pridávanie  baktériostatických  látok  (napr. 
chlóru) a nie je možné k nej pridať, okrem oxidu uhličitého, žiadne iné látky. 
Minerálna voda získaná na zdroji, nesmie byť podrobená žiadnej úprave okrem 
oddeľovania nestabilných zložiek (najmä zlúčenín železa a síry),  odstraňovania 
oxidu uhličitého, prípadne fluoridov povolenými metódami.

Na  Slovensku  je  cca  47  minerálnych  prameňov,  najmä  v  územiach 
Bardejovských  kúpeľov,  Cigeľke,  Kalinove  a  Nimnici.  Stolové  pitné  vody  s 
osviežujúcimi účinkami sú minerálne vody hydrouhličitanové, vápenaté alebo 
vápenato-horečnaté  (zemité).  Ďalším  predpokladom  aj  zotaveniu  a  zdraviu 
osožnej  prírodnej  pitnej  minerálnej  vody  je  mineralizácia.  „Vody  s  vyššou 
mineralizáciou je odporúčané striedať a neodporúča sa byť "verným" pre jeden 
typ minerálnej vody. Minerálne pitné liečivé vody s mineralizáciou nad 5000 
mg/l s farmakologicky účinnými zložkami majú nadštandardné liečivé účinky a 
pijú  sa  v  dávkach  odporúčaných  lekárom,  resp.  v  malých  množstvách  a 
zriedkavejšie“ (citácia: Božíková, 2016, Inšpektorát kúpeľov a žriediel MZ SR, 
Veda v centre, CVTI SR). 

Právnické  osoby  a  fyzické  osoby  -  podnikatelia,  ktoré  prevádzkujú 
zariadenia s využívaním termálnych vôd a minerálnych vôd alebo ich plnia do 
spotrebiteľských obalov, nesmú tieto vody označovať ako liečivé a zariadenia ako 
liečebné a  ako také  ich nesmú ani  propagovať,  ak  neboli  uznané za prírodné 
liečivé  zdroje  a  nebolo  vydané  povolenie  na  prevádzkovanie  prírodných 
liečebných  kúpeľov alebo  kúpeľných  liečební.  V prípade  porušenia  zákazu  sa 
dopúšťajú  správneho  deliktu  a  môžu  byť  sankcionované.  Okrem  ďalších 
legislatívno  právnych  usmernení  dotýkajúcich  sa  prírodných  liečivých  vôd, 
prírodných liečebných kúpeľov,  kúpeľných miestach a prírodných minerálnych 
vodách sa správneho deliktu dopustí fyzická osoba - podnikateľ alebo právnická aj 
v  prípade,  ak  nepoužíva  informačný  systém  poskytovateľa  zdravotnej 
starostlivosti,  ktorý  má  overenie  zhody  a  nezabezpečí  technické  zariadenia 
slúžiace na autentizáciu v národnom zdravotníckom informačnom systéme [63.].

4.2 Minerálne vody uznané členskými štátmi Európskej únie

Minerálne  vody  predávané  v obchodoch  sa  líšia  nielen  cenou,  ale  aj 
kategóriou kvality. Vhodné je rozlišovať jednotlivé druhy pitných minerálnych 
vôd a etiketa na fľaši vyznačuje výver alebo vrt, z ktorého voda pochádza, chuť 
a chemické zloženie. 

Členské  štáty  Európskej  únie  Nariadením EÚ č.  2010/C  65/01  (text  s 
významom  pre  EHP)  a  doplnenou  informáciou  Európskej  komisie  zo  dňa 
03.05.2018 uznali niektoré prírodné minerálne vody vyvierajúce a nachádzajúce 
sa  v území  Slovenska.  Na  základe  uznaných  parametrov  sú  minerálne  vody 
plnené  do  umelohmotných  pet  alebo  sklenených  fliaš  u  ktorých  je  potrebné 
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dodržiavať  prísne  zdravotné  kritériá,  pričom každá  fľaša  obsahuje  vinetku  s 
textom obsahujúcim kvalitu zloženia pitnej prírodnej minerálnej vody. 

Prírodné minerálne vody uznané členskými štátmi Európskej únie
predajné označenie názov zdroja miesto využitia

Budiš
B-5

038 23 Budiš
B-6

Fatra BJ-2
036 01 Martin – MČ Záturčie

Fatra extra BJ-4
Maštinská HM-1

987 01 Maštinec
Ave ST-1

Ľubovnianka 
magnéziová

LZ-6 (Veronika)
065 11 Nová Ľubovňa

MISS+magnéziovo-
kremíková

HZ-1 (SiSi)

Gemerka HVŠ-1
982 01 Tornaľa

Maxia ŠB-12

Baldovská
BV-1 (Baldovce II)

053 04 Baldovce
B-4A (Polux)

Clever S-1 (Cifrovaný)
082 36 Lipovce

Salvator S-2 (Salvator)
Slatina BB-2 935 84 Slatina

Santovka B-6 935 87 Santovka
Čerínska minerálka ČAM-1 974 01 Čačín

Mitická MP-1 913 22 Trenčianske Mitice
Mitická plus HG-3 913 21 Mníchova Lehota

Kláštorná KM-1 (Kláštorný) 038 43 Kláštor pod Znievom

Matúšov prameň
CC-1 (Matúšov 

prameň)
916 34 Lúka

Korytnica
S-2 (Antonín)
S-7 (Klement) 034 72 Liptovská Osada - 

MiČ Korytnica
24 MAGNA HKV -2 (Fedorka)

Cígeľská CH-1 (Štefan) 086 02 Cígeľka
Brusnianka BC-1 (Ondrej) 976 62 Brusno

Sulinka MS-1 (Johanus) Sulín, 065 45 Malý Lipník

Smokovecká kyselka
SK-1 (Smokovecká 

kyselka I)
062 01 Starý Smokovec

 Zdroj: Vlastné spracovanie z informačného listu Komisie EU zo dňa 03.05.2018.  
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Požiadavky  na  prírodnú  liečivú  vodu  a  prírodnú  minerálnu  vodu, 
podrobnosti  o balneologickom  posudku,  rozdelenie,  rozsah  sledovania, obsah 
analýz, požiadavky  pre  zápis  do  akreditovaného  laboratória  a  zoznamu 
vedeného  Štátnou  kúpeľnou  komisiou  ustanovuje  Vyhláška  Ministerstva 
zdravotníctva  SR  č.  100/2006  Z.  z.,  ktorou  sa  členía  vody  pre  zdravie  na 
prírodné liečivé vody a prírodné minerálne vody do viacerých kategórií,  a  to 
podľa obsahu rozpustných tuhých a plynných látok ako aj prirodzenej teploty 
vody  pri  vývere  (prameni).  Zároveň  popisuje  možnosti  sledovania  vôd 
hydrogeologickým, balneotechnickým, chemickým, biologickým a  fyzikálnym 
spôsobom  a  potrebu balneologického  posudku  pre  prírodné  liečivé  vody  s 
následným uznaním vody pre zdravie [59.].

Minerálne vody Slovenska a priaznivé účinky na zdravie ľudí spôsobuje 
ich unikátne zloženie a obsah rôznych minerálnych látok. Pre konzumentov je 
vhodná rôznorodá a v prípade neistoty správnosti  jej  dlhodobého užívania je 
odporúčané  poradiť  sa  s  odborným lekárom,  ktorý  podľa  zdravotného  stavu 
vyberie pitnú minerálnu vodu s priaznivými účinkami na ľudský organizmus.

Spotreba minerálnej a pramenitej vody na Slovensku v rokoch 2006 - 2016 
(mil. litrov)

   Zdroj: Vlastné spracovanie [12.].

4.3 Kvalita vody na kúpanie

Požiadavky  na  kvalitu  vody  určenej  na  kúpanie  na  budovaných  a 
prírodných  kúpaliskách  upravuje  Vyhláška  Ministerstva  zdravotníctva  SR  č. 
308/2012  Z.  z.  o  požiadavkách  na  kvalitu  vody,  kontrolu  kvality  vody  a  o 
požiadavkách  na  prevádzku,  vybavenie  prevádzkových  plôch,  priestorov  a 
zariadení na prírodnom kúpalisku a na budovanom kúpalisku. Okrem rozsahu 
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a frekvencie  vyšetrenia  kvality  vody,  limitných  hodnôt  ukazovateľov  kvality 
vody stanovuje aj požiadavky na vybavenie a  prevádzku prírodných kúpalísk, 
biokúpalísk  a krytých  a nekrytých  budovaných  kúpalísk,  ktoré  je  povinný 
prevádzkovateľ zabezpečiť. 

Na Slovensku sleduje  kvalitu vody určenej  na kúpanie Úrad verejného 
zdravotníctva SR (ÚVZ SR) a 36 Regionálnych úradov verejného zdravotníctva 
(RÚVZ).  Predmetom  sledovania  sú  budované kúpaliská (s termálnou  a 
netermálnou  vodou,  s celoročnou  a sezónnou  prevádzkou)  a  najvýznamnejšie 
prírodné vodné rekreačné lokality. Monitorovanie a výkon štátneho zdravotného 
dozoru sa sústreďuje najmä na  kúpaciu sezónu (spravidla od 15. júna do 15. 
septembra). Ročne sa počas kúpacej sezóny sleduje situácia na približne  180 
budovaných  kúpaliskách  a 80  prírodných  vodných  plochách.  Počet  sa 
každoročne  mení  v súvislosti  so  stavom kúpalísk  a  bazénov,  v  závislosti  od 
počasia, ale aj so záujmom verejnosti a prevádzkovateľov. 

Prevádzka  kúpalísk  je  podmienená  vydaním  kladného  rozhodnutia 
miestne príslušným RÚVZ na základe potvrdenia vyhovujúcej kvality vody a 
komplexnej  previerky kúpaliska.  Počas sezóny, resp.  celoročnej  prevádzky je 
sledovaná  najmä  kvalita  vody  na  kúpanie,  hygienický  režim  prevádzky 
kúpaliska a ďalšie skutočnosti, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu rekreácie a zdravie 
rekreantov - turistov. Pri  organizovanej rekreácii je za prevádzku a sledovanie 
kvality  vody  na  kúpalisku  v  plnom  rozsahu  zodpovedný  prevádzkovateľ. 
Neorganizovaná  rekreácia znamená,  že  prírodná  vodná  plocha  nemá 
prevádzkovateľa  a často  ani  potrebné  hygienické  vybavenie,  ale  v horúcich 
letných dňoch je však obyvateľstvom využívaná na kúpanie a rekreáciu. Kvalitu 
vody  na  takýchto  lokalitách  vo  väčšine  prípadov  monitorujú  počas  kúpacej 
sezóny miestne príslušné RÚVZ. 

Kvalita vody na kúpanie sa začína kontrolovať približne 2 týždne pred 
začiatkom  kúpacej  sezóny.  V priebehu  sezóny  prebieha  monitoring  na 
prevádzkovaných  kúpaliskách  a na  najvýznamnejších  prírodných  vodných 
plochách  v dvojtýždňových  intervaloch.  Na  lokalitách  s neorganizovanou 
rekreáciou,  ktoré  sú  využívané  malým  počtom  ľudí,  napr.  cez  víkendy  a 
príležitostne, sa vykonávajú len orientačné kontroly kvality vody na kúpanie na 
začiatku sezóny a pokiaľ to situácia vyžaduje, tak aj v priebehu sezóny. 

Voda  na  kúpanie  v  Európe musí  spĺňať  normy stanovené v  Európskej 
smernici  o kvalite vody určenej  na kúpanie.  Dobré správy pre turistov,  ktorí 
plánujú letnú dovolenku na plážach v Európe je, že až 92,1 % vôd na kúpanie v 
Európskej  únii  spĺňa  minimálne  požiadavky  na  kvalitu  vody.  Výsledky 
pochádzajú z ročnej správy o vodách na kúpanie od Európskej environmentálnej 
agentúry (EEA) a Európskej komisie, v ktorej sa opisuje kvalita vody vo vyše 
22000 lokalitách na kúpanie na plážach, v riekach a jazerách v celej Európe. „S 
potešením konštatujem, že kvalita vody na kúpanie v Európe zostáva všeobecne 
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vysoká a  v porovnaní  s  minulým rokom sa  dokonca zlepšila.  Veľká  väčšina 
Európanov sa zaujíma o otázky kvality vody určenej na kúpanie a praje si viac 
informácií o nich. Preto musíme pokračovať v našej práci a zabezpečiť, aby naše 
vody boli vhodné na všetky oprávnené použitia – od kúpania až po pitie – a aby 
náš celkový vodný ekosystém vykazoval dobrý stav“ (citácia: Potočnik, 2014, 
komisár EÚ pre životné prostredie). „Kvalita vody na plážach a iných miestach 
na  kúpanie  je jednou  z  najzávažnejších  environmentálnych  otázok  pre 
európskych občanov. Vo viacerých krajinách však pretrváva problém znečistenia 
z poľnohospodárstva a splaškov, preto potrebujeme vystupňovať naše úsilie o 
bezpečnú  a  čistú  vodu  pre  verejnosť“  (citácia:  McGladeová,  2014, výkonná 
riaditeľka Európskej environmentálnej agentúry). Dve tretiny území na kúpanie 
sa nachádzajú v pobrežných oblastiach, zvyšok pri riekach a jazerách. Prevažnú 
väčšinu  pobrežných  morských  oblastí  na  kúpanie  možno  nájsť  v  Taliansku, 
Grécku,  Francúzsku  a  Španielsku,  zatiaľ  čo  Nemecko  a  Francúzsko  majú 
najvyšší počet vnútrozemských oblastí na kúpanie.

Profily vôd vhodných na kúpanie sa podľa potreby aktualizujú. Intervaly a 
rozsah preskúmaní sa stanovuje na základe charakteru a závažnosti znečistenia a 
sú dostupné na webovej stránke Úradu verejného zdravotníctva SR. Požiadavky 
na  prírodné kúpaliská a  vody určenej na kúpanie, ukazovatele kvality vody na 
kúpanie  a  ich  medzné  hodnoty,  rozsah  a  početnosť  kontrol  kvality  vody  na 
kúpanie,  monitorovanie,  klasifikáciu  a  riadenie  kvality  vody  vhodnej  na 
kúpanie, poskytovanie informácií verejnosti o kvalite vody vhodnej na kúpanie 
a vhodnosť  prírodných  kúpalísk  usmerňuje  príslušný  Úrad  verejného 
zdravotníctva SR v spolupráci s prevádzkovateľom kúpaliska. 

Kvalita vody na kúpanie v územiach Európy monitorovaná v roku 2015

Krajina
územia vhodné na kúpanie 

s vynikajúcou kvalitou vody (%)

Slovenská republika 49

Česká republika 79

Poľská republika 61

Maďarsko 69

Slovinsko 70

Rumunsko 32

Veľká Británia 60

Belgicko 80

Portugalsko 85
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Nemecko 90

Holandsko 86

Grécko 97

Malta 98

Cyprus 99

Taliansko 91

Španielsko 83

Luxembursko 100

Rakúsko 90

Chorvátsko 94

Francúzsko 76

Litva 86

Holandsko 74

Lotyšsko 67

Švédsko 62

Estónsko 63

priemer v Európskej únii 84
           Zdroj: http://ec.europa.eu/environment/water/water-bathing/index_en.html

Monitorovanie  kvality  vody  na  kúpanie  na  budovaných  a  prírodných 
kúpaliskách a vhodných vodách na kúpanie vykonáva prevádzkovateľ kúpaliska. 
Monitorovanie vôd určených na kúpanie v rámci štátneho zdravotného dozoru 
vykonáva  Úrad  verejného  zdravotníctva  SR  prostredníctvom  regionálnych 
úradov verejného zdravotníctva.  Každoročne určuje  zoznam vôd vhodných a 
určených  na  kúpanie,  pričom  verejnosť  má  možnosť  vyjadriť  svoje  návrhy, 
poznámky,  sťažnosti  pri  zavádzaní,  revidovaní  a  aktualizácii  zoznamu  vôd 
vhodných na kúpanie  [24.].  Pred začiatkom kúpacej  sezóny vytvorí príslušný 
úrad verejného zdravotníctva program monitorovania a vymedzí dĺžku kúpacej 
sezóny. Krátko pred začatím kúpacej sezóny sa odoberie vzorka. Dátumy odberu 
vzoriek  sú  rozdelené  počas  celej  kúpacej  sezóny  tak,  aby  interval  medzi 
jednotlivými dátumami nebol dlhší ako jeden mesiac. 

Európska  agentúra  pre  životné  prostredie  (EAŽP)  a  Európska  komisia 
zverejnili Správu o európskej kvalite vody na kúpanie z roku 2015 s uvedením 
kvality vody na kúpanie očakávanej v roku 2016. Vody na kúpanie v Európe sú 
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vysokej kvality, t.j. 96% miest určených na kúpanie splnilo minimálne normy 
stanovené v právnych predpisoch Európskej  únie a viac ako 84% miest bolo 
hodnotených s prísnejšou "vynikajúcou" úrovňou kvality vody. Podľa EAŽP je 
kvalitná voda na kúpanie jedným z úspechov politiky Európskej únie v oblasti 
vodného  hospodárstva  a  dôležitej  k  ochrane  ľudského  zdravia  a  životného 
prostredia. Kvalita vody na kúpanie je hodnotená pre 27 ukazovateľov, napr. ako 
sú  koliformné  baktérie,  Escherichia  coli, črevné  entorokoky,  Salmonella, 
cyanobaktérie,  riasy,  farba,  minerálne  oleje,  povrchovo  aktívne  látky,  fenoly, 
plávajúce znečistenie, celkový dusík, celkový fosfor, pesticídy, arzén, kadmium 
a iné  ukazovatele.  Okrem  rozsahu  a  frekvencie  vyšetrenia  kvality  vody  je 
potrebné stanoviť aj požiadavky na vybavenie a prevádzku krytých a nekrytých 
kúpalísk, ktoré  prevádzkovateľ kúpaliska zabezpečuje. Vodný zákon definuje, 
že vody vhodné na kúpanie sú tečúce alebo stojaté vody, v ktorých je kúpanie 
povolené alebo nie je kúpanie zakázané a v ktorých sa tradične kúpe väčší počet 
ľudí [64.]. Vody vhodné na kúpanie vyhlasuje orgán štátnej vodnej správy. Ak 
vody vhodné na kúpanie nespĺňajú požiadavky na kvalitu vody, príslušný orgán 
štátnej vodnej správy v spolupráci s orgánom na ochranu zdravia vydá opatrenia 
na ich dosiahnutie. 

4.4   Zdravé potraviny – zelenina a ovocie

Výzvou pre Slovensko je produkcia  zdravých a bezpečných potravín a 
schopnosť  adaptovať  pôdohospodárstvo  na  meniace  sa  podmienky  životného 
prostredia.  Vedecky  podložená  adaptácia  na  tieto  zmeny,  ako  sú  nové 
technologické  postupy  pestovania  rastlín  a  hospodárenia  v  lesoch,  systémy 
presného poľnohospodárstva, efektívne systémy hospodárenia s vodou v krajine, 
adaptabilné  systémy  chovu  hospodárskych  zvierat,  využitie  moderných 
biotechnologických metód, využitie špecifických vlastností pôvodných druhov 
rastlín a živočíchov a pod. môže pozitívne využiť potenciál slovenskej krajiny. 

Podľa Dr. Vojtecha Vojtíšeka (Masarykova univerzita, Brno, 2004), ktorý 
pre Slovenskú jednotnú charitu spracoval vlastnosti liečivých účinkov zeleniny a 
ovocia možno charakterizovať:
KAPUSTA 
Rastlinné  látky  a  vitamín  C  predchádzajú  rakovine.  Balastné  látky  regulujú 
zažívanie  a  povzbudzujú  lenivé  črevá.  Kvasená  kapusta  pomáha  pri  pocite 
plnosti, páleniu záhy a grganiu. Šťava z čerstvej kapusty lieči žalúdočné vredy, 
dvanástorník  a  choroby hrubého čreva.  Šťava  z  kapustných listov  zmierňuje 
zápaly, pôsobí dezinfikujúco a odvádza škodlivé látky cez kožu. Acetylchlorin 
pôsobí pri depresiách. Obsahuje antioxidanty a iné látky zlepšujúce odolnosť 
proti chorobám.
ZEMIAKY
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Sú bohatým zdrojom vitamínu C a B a obohacujú telo draslíkom, magnéziom, 
fosforom  a  železom.  Vyrovnajú  sa  diétnym  potravinám  aj  počtom  kalórií. 
Najviac sa  v alternatívnej  medicíne využíva šťava zo surových zemiakov na 
tráviace ťažkosti, gastritídy, poruchy pečene a žlčové kamene, utišuje zápaly a 
podporuje hojenie kožných infekcií a poranení. 
CESNAK 
Povzbudzuje  imunitné  bunky  k  rýchlejšiemu  deleniu  a  väčšej  aktivite.  Má 
protibakteriálne  účinky  a  po  stáročia  sa  využíva  ako  liek  proti  nádche,  pri 
zapálenom  hrdle,  kašli  a  dýchacích  ťažkostiach.  Napomáha  vykašliavanie. 
Znižuje  hladinu  cholesterolu  v  krvi.  Podporuje  voľný  prietok  krvi.  Znižuje 
vysoký krvný tlak. Znižuje hladinu cukru v krvi .Má vysoký obsah vitamínu A, 
B1, B2 a C.
CIBUĽA
Allicín zmenšuje riziko artériosklerózy a trombózy a posilňuje imunytný systém. 
Étericke  oleje  brzdia  zápalové  procesy  a  uvoľňujú  hlien.  Iba  červené  a  žlté 
odrody obsahujú zlúčeniny, ktoré zmenšujú riziko vzniku nádorových ochorení a 
majú  protizápalové  účinky.  Švajčiarski  výskumníci  zistili,  že  je  výbornou 
prevenciou proti osteoporóze. Obsahuje veľa zinku potrebného na stavbu kostí, 
vitamíny B,C, A a E.
MRKVA
znižuje  cholesterol,  predchádza  zápche,  pomáha  pri  kožných  chorobách, 
nedokrvení a oslabení organizmu. Chráni zrak. Znižuje riziko rakoviny pľúc. 
Jednoduchý  spôsob  ako  znížiť  hladinu  cholesterolu  v  krvi.  Je  dobrou 
regeneračnou potravinou, ak sa človek cíti vyčerpaný alebo sa zotavuje. Mrkva 
je bohatá na vitamíny A, B a C, betakarotén, železo, vápnik, draslík a sodík. 
PARADAJKY
Povzbudzujú  apetít  a  zažívanie  a  brzdia  rast  choroboplodných  baktérií  v 
črevnom trakte.  Kálium znižuje  krvný tlak.  Okrem srdcovo-cievnych  chorôb 
pomáha pri liečení rôznych porúch trávenia. Slúži ako odvodňovací prostriedok. 
Paradajky  obsahujú  antioxidanty,  množstvo  vitamínu  E,  vitamín  C  a 
betakarotén. 
PETRŽLEN
Bohatý je na vitamín C, provitamín A, železo, vápnik, draslík, fosfor, horčík, 
síru  a  kremeň.  Vysoký  obsah  železa  zabraňuje  chudokrvnosti.  Vitamín  C 
posilňuje imunitný systém a povzbudzuje chuť do jedla. Povzbudzuje činnosť 
pečene a pomáha pri dne. Je užitočným zdrojom vápnika. Pomáha organizmu 
zbaviť sa nadmernej tekutiny. Neutralizuje škodliviny z cigaretového dymu.
REĎKOVKA
Pomáha pri prevencii rakovinových ochorení. Éterické oleje podporujú tvorbu 
žlče  a  urýchľujú  zažívací  proces.  Používa  sa  pri  liečení  ochorení  žlčníka, 
žalúdka a priedušiek. Obsahuje vitamíny C a B.
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ŠPARGĽA
Výhonky sú bohaté na vitamín C a majú mimoriadne vysoký obsah vitamínu E, 
ktorý zlepšuje zrakovú ostrosť a potláčajú prejavy starnutia pokožky, problémy 
so srdcom, zvyšuje libido a účinne chráni bunky pred útokmi voľných radikálov. 
Podzemná  koreňová  časť  vyťahuje  z  pôdy  množstvo  účinných  látok, 
predovšetkým provitamín A. Je bohatá na vitamíny skupiny B a obsahuje veľké 
množstvo kyseliny listovej. Okrem toho obsahuje veľa draslíka a zinku. Špargľa 
patrí  k  najlepším  omladzovacím  prostriedkom v  prírode.  Posilňuje  imunitný 
systém a chráni pred zápalmi. Aktivuje tvorbu hormónov šťastia a pomáha pri 
poruchách spánku. O špargli sa zároveň hovorí, že upravuje vysoký krvný tlak, 
podporuje činnosť srdca a obličiek a pomáha pri uvoľňovaní nervového napätia.
ZELER
Vňať je bohatá na vitamíny a minerály. Je vhodná ako potravinový doplnok pre 
nemocných na cukrovku. Éterické oleje a sedanolid majú povzbudzujúci účinok 
na zažívacie orgány. Betakarotén neutralizuje voľné radikály. Kálium reguluje 
krvný tlak a krvný obeh. Uľahčuje zbaviť sa stresu. Vďaka bohatému obsahu 
draslíka  upokojuje  nervy  a  zlepšuje  subjektívny  stav.  Vňaťový  je  lepší  ako 
koreňový. Je výbornou zložkou redukčnej diéty.
PAPRIKA
Vitamín C neutralizuje voľne radikály a posilňuje obranyschopnosť organizmu. 
Prírodná látka kapsaicín povzbudzuje činnosť zažívacieho traktu. Beta karotén 
posilňuje bunky, brzdí proces starnutia a chráni pred škodlivým vplyvom slnka 
na pokožku.
ČEREŠNE
Obsahujú vitamín C a draslík. Pôsobia preventívne proti dne, odvádzajú z tela 
toxické látky a čistia obličky. Okrem toho obsahujú aj fosfor, ktorý upokojuje 
nervovú sústavu.  Listy  z  čerešne  sa  pridávajú  aj  do  čajových zmesí  pre  ich 
močopudné účinky. Kúpeľ v odvare zmierňuje bolesti kĺbov pri reume.
SLIVKY
Ideálne  spojenie  vápnika  a  fosforu  pôsobí  blahodárne  na  posilnenie  kostí  a 
pomáha  tráveniu.  Sušené  slivky  sú  známe  svojím  laxatívnym  účinkom  a 
poskytujú užitočné množstvo vlákniny a surového železa.
ČUČORIEDKY
Podporujú imunitný systém tela. Chránia organizmus pred rakovinou, udržuje 
mladistvý  vzhľad,  má  pozitívny  vplyv  na  zrak,  nervový  systém,  zahusťujú 
stolicu a znižujú tlak.  Podporujú trávenie a urýchľujú chudnutie podkožného 
tuku.
HROZNO
Všetky  sorty  hrozna  patria  k  najzdravším  druhom  ovocia.  Hrozno  obsahuje 
kyselinu listovú, farbivá, minerálne látky a stopové prvky. Z minerálnych látok 
má  najvyššie  zastúpenie  draslík,  ktorý  pomáha  organizmu  nielen  pri 
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odstraňovaní odpadových látok, riadení srdcového rytmu, ale pomáha aj jasne 
myslieť. Vlákniny, ktoré sú v šupkách hrozna, podporujú činnosť čriev. Zároveň 
obsahuje vitamín C, E a vitamíny skupiny B. Regeneruje vrchnú časť pokožky, 
zmierňuje  stavy  pri  žlčových  a  obličkových  kameňoch.  Dodáva  množstvo 
antioxidantov. Šťava sa používa pri hromadení toxínov v tele. Keďže má hrozno 
močopudný účinok, pomáha z tela vyplavovať škodlivé látky. Znižuje kyslosť 
žalúdočných štiav. Výhodou najmä pre jesenné dni so zmenami počasia je, že 
hrozno  zmierňuje  únavu  a  depresiu.  Pre  svoju  výživovú  hodnotu  je  tzv. 
energetickou bombou.
RÍBEZLE
Ríbezľové flavóny pôsobia proti arterioskleróze, nachladnutiu a pri problémoch 
s črevami. Napomáhajú sekrécii rôznych štiav. Sú bohaté na beta-karotén, biotín, 
vitamín C a E. Zabraňujú infekcii močových ciest. Prinášajú úľavu pri zápale. 
Sú zdrojom draslíka.
JABLKÁ
Jablká  majú  vysoký  obsah  draslíka.  Jablko  obsahuje  až  30%  vlákniny. 
Regenerujú a očisťujú organizmus, znižujú hladinu cholesterolu a cukru v krvi. 
Sú účinné aj pri bolestiach hlavy a závratoch. Pomáhajú pri hnačke a zápche. 
Proti hnačke pomáhajú sladké jablká, pri zápche zasa kyslé, ktoré povzbudzujú 
činnosť  čriev.  Sú  osvedčený  prostriedok  pri  ťažkostiach  s  kĺbmi.  Odvar  z 
jabloňových kvetov  má upokojujúce  účinky  a  zmierňuje  záchvaty  kašľa.  Pri 
chrípke a kašli sa osvedčilo pitie šťavy z jabĺk.
HRUŠKY
Obsahuje okrem vitamínov najmä vápnik, fosfor a ľahko stráviteľné cukry. Majú 
antibakteriálny,  močopudný  a  posilňujúci  účinok,  najmä  v  kombinácií  s 
ovsenými vločkami. Ich plody alebo šťava sa používajú v alternatívnej medicíne 
pri obezite, močových kameňoch, vysokom krvnom tlaku. Varené a pečené sa 
používajú  proti  kašľu  a  záduchu,  odvar  zo  sušených  hrušiek  proti  hnačkám. 
Hrušky prečisťujú črevá,  odstraňujú zápchu a iné poruchy trávenia.  Niektoré 
odrody obsahujú v dužine drobné zrniečka, ktoré ľuďom s citlivými črevami a 
poruchami žlčníka, ak sa konzumujú v surovom stave spôsobujú ťažkosti.
MARHULE
Obsahujú  kyselinu  listovú,  pantoténovú  a  betakarotén,  ktoré  brzdia  procesy 
starnutia a uľahčujú regeneráciu buniek. Zlepšujú náladu a odstraňujú únavu a 
poruchy  sústredenia.  Podporujú  imunitný  systém  buniek  a  chránia  ich  pred 
vplyvom  voľných  radikálov.  Urýchľujú  tvorbu  buniek.  Pomáhajú  regulovať 
krvný tlak. Sú výborným zdrojom železa. Majú priaznivý vplyv na sliznicu pľúc 
u silných fajčiarov. 
ORECHY
Vlašské orechy sú bohatým zdrojom draslíka, magnézia, zinku, medi, selénu a 
kyseliny folovej. Pôsobia upokojujúco a pozitívne vplývajú na mozog. Lúpané 
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strácajú veľa výživných vlastností. 
JAHODY
Obsahujú mangán, ktorý účinkuje ako afrodiziakum. Takisto urýchľujú látkovú 
výmenu a dodávajú vitamíny E a C, ktoré viažu voľné radikály. Sú tradičným 
diuretikom a prinášajú úľavu pri reumatizme a dne. 
BRUSNICE
Účinkujú proti zápalu močových ciest, hnačke, chrípke, skleróze a bolestiam pri 
menštruácii.  Používajú  sa  ako  podporný  prostriedok  pri  liečbe  cukrovky  a 
reumatizmu.  

Dlhodobou  víziou  je  stimulovať  udržateľný  rozvoj  pôdohospodárstva 
založený na synergii vedy a praxe v zelenej ekonomike s rozvojom obehového 
hospodárstva (circular  economy) a biohospodárstva na regionálnej  a miestnej 
úrovni  a  podporovať  výrobu  bezpečných  zdravie  podporujúcich  potravín  s 
vysokou  výživovou  a  pridanou  hodnotou.  Z  uvedeného  vyplýva  ambícia 
zabezpečenia trvalej ochrany, bezpečného uchovania a využívania biologickej a 
genetickej  rozmanitosti  prírodných  zdrojov  vhodných  pre  zdravú  výživu  a 
konkurencieschopnosť  produkcie  surovín  na  výrobu  zdravých  potravín.  V 
neposlednom  rade  aj  pestovanie  aromatických,  koreninových  a  liečivých 
byliniek a  rastlín,  ako aj  chov ušľachtilých plemien prasníc,  oviec,  králikov, 
včiel a pod.  má veľký význam pre konzumovanie zdravých potravín v odvetví 
kúpeľníctva v turizme.

5.  ÚZEMNÁ SAMOSPRÁVA V OBLASTNEJ A KRAJSKEJ
     ORGANIZÁCII TURIZMU

Podporu turizmu, práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb 
pôsobiacich v turizme, tvorbu koncepčných dokumentov a financovanie rozvoja 
turizmu ustanovuje zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení 
neskorších  predpisov.  Plnenie  úloh  a  podporu  v  turizme  zabezpečuje 
Ministerstvo  dopravy  a  výstavby  Slovenskej  republiky  (MDV  SR),  ktoré 
spravuje  aj  register  oblastných  organizácií  turizmu  (OOCR)  a  krajských 
organizácií  turizmu  (KOCR).  Podporou  sa  rozumejú  aktivity  smerujúce  k 
zvýšeniu  počtu  domácich  a  zahraničných  turistov,  predĺženiu  ich  pobytu  na 
území Slovenska a zvýšeniu ich prínosu pre hospodárstvo. Organizácie turizmu 
registruje MDV SR a uvedené činnosti sú zabezpečované z vlastných zdrojov 
MDV SR.   
     Niektoré  pojmy  v rámci  podpory  turizmu  sú  vymedzené,  ktoré  možno 
nasledovne charakterizovať:
 podpora  turizmu  –  aktivity  smerujúce  k  zvýšeniu  počtu  domácich  a 

zahraničných  turistov,  k  predĺženiu  ich  pobytu  na  území  Slovenska  a 
zvýšeniu ich prínosu pre hospodárstvo,
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 integrovaný informačný systém turizmu – databáza informácií týkajúcich sa 
prírodných,  kultúrnych,  spoločenských  a  iných  hodnôt,  databáza  o 
atraktivitách  územia,  infraštruktúry  a  stredísk  turizmu,  zariadení  a 
poskytovateľov služieb v turizme, ako aj o rôznych zážitkových podujatiach,

 produkt turizmu – súbor služieb a aktivít, ktoré ponúka a produkuje cieľové 
miesto  s  tým,  že  podniky,  organizácie  a  iné  subjekty  majú  schopnosť 
uspokojiť potreby turistu s cieľom vytvoriť komplexný súbor zážitkov.

Financovanie organizácií v turizme možno spravidla pozostáva z: 
 členských príspevkov,
 garantovaných  zdrojov  (dotácie  zo  štátneho  rozpočtu,  ktorú  poskytne  štát 

v rovnakej  výške  ako  sú  členské  príspevky  obce  oblastnej  organizácie, 
vyššieho územného celku, oblastných organizácií v krajskej organizácii),

 negarantovaných  zdrojov  (členské  príspevky  ostatných  členov  organizácii 
turizmu - občianske združenia, registrované cirkvi, náboženské spoločnosti, 
štátne inštitúcie,  dobrovoľné príspevky na aktivity organizácie cestovného 
ruchu,  dobrovoľné príspevky  podnikateľských  a iných subjektov,  príjmy z 
činnosti  organizácie  z predaja  produktu  turizmu  a  odmeny  za 
sprostredkovanie,  výnosy  z činnosti  turisticko-informačných  kancelárií, 
príjmy z predaja reklamnej plochy  a pod..

Tvorba koncepčných dokumentov je zameraná na:
 koncepciu rozvoja turizmu pre územia, na ktorých pôsobia krajské a oblastné 

organizácie,
 tvorbu ročného plánu aktivít organizácie turizmu,
 vyhotovenie monitorovacej správy o vývoji turizmu.

Plnenie  úloh  v turizme  zabezpečujú  MDV  SR,  vyššie  územné  celky 
(samosprávne  kraje), mestá  a  obce, Asociácia  organizácií  turizmu  (AOCR), 
KOCR, OOCR, Zväz cestovného ruchu SR a ďalšie organizácie s predmetom 
činnosti v turizme.

5.1 Obce a mestá a oblastná organizácia turizmu

Agenda 2030 pre udržateľný rozvoj (dokument samitu OSN bol prijatý 
25.09.2015) v cieli  č.  11. „Premeniť mestá a ľudské obydlia na inkluzívne,  
bezpečné,  odolné  a  udržateľné“  vyžaduje  do  roku  2030  zabezpečiť 
univerzálny  prístup  k  bezpečným,  inkluzívnym  a  dostupným  zeleným  a 
verejným priestorom, predovšetkým pre ženy a deti, staršie osoby a osoby so  
zdravotným  postihnutím.  Takisto  vyžaduje  podporovať  pozitívne 
ekonomické,  sociálne  a  environmentálne  prepojenia  medzi  mestskými, 
prímestskými a vidieckymi oblasťami posilňovaním plánovania národného a 
regionálneho rozvoja.  Rozvoj turizmu je vhodné orientovať na mestá a obce, 
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ktoré majú vybudované,  resp.  potrebujú dobudovať kapacity pre realizovanie 
turizmu.  To  môže  byť  prvým  krokom  k   vybudovaniu  silného  odvetvia  a 
predmetom spolupráce organizácií zaoberajúcich sa turizmom. Rozvoj turizmu 
si vyžaduje spoluprácu všetkých obcí a miest,  pretože stredná Európa oplýva 
turistickými atrakciami vzájomne konkurenčnými v boji o turistov a efektívneho 
uplatňovania  finančných  prostriedkov  plynúcich  z turizmu.  Spolupráca  môže 
mať  rôzne  formy:  napr.  spojiť  prostriedky  na  technickú  infraštruktúru, 
marketing,  podieľať  sa  na  marketingových  stratégiách,  spolupracovať  pri 
skvalitňovaní cestnej siete, kanalizácie, elektrifikácie, telekomunikácií a iných 
špecifík potrebných k rozvoju turizmu v miestnej územnej samospráve.
     Vzhľad obce alebo mesta je jedným z najvýznamnejších faktorov,  ktoré 
ovplyvňujú  dojem  turistu.  Udržiavané  fasády  obchodov,  podnikov  a  iných 
budov, ulice bez odpadkov, čisté chodníky, upravené záhrady a parky vyvolávajú 
v turistovi už pri prvom kontakte s mestom alebo obcou príjemný pocit, ktorý ho 
môže povzbudiť k predĺženiu pobytu či k opakovaným návštevám. Navyše môže 
odporúčať návštevu obce a mesta svojim príbuzným, priateľom a známym. Toto 
je najlacnejšia a veľmi účinná popularizácia, na ktorú sa oplatí vynaložiť úsilie. 
Mnoho miest  a  obcí  už  zistilo,  že  udržiavanie  a  zlepšovanie  vzhľadu nielen 
uspokojovalo turistov, ale posilnilo aj hrdosť miestnych obyvateľov. 
   Rozvoj  turizmu  nemožno  realizovať  bez  popularizácie  a  propagácie, 
realizovaných  najmä turistickými  informačnými  kanceláriami.  Tu  je  obvykle 
prvá zastávka turistu  v neznámej  obci  alebo meste,  poskytuje  im informácie, 
odpovedá  na  ich  otázky  a  prezentuje  danosti  aj  pre  kúpeľníctvo  v  turizme. 
Vhodne umiestnené informačné centrum zabezpečuje,  aby turisti  neprešli  cez 
mesto alebo obec bez povšimnutia, aby sa tu zastavili najesť, kúpili si suvenír, 
prípadne tu prenocovali a prezreli  si  krásy územia slovenských miest  a obcí. 
Turistické  informačné  centrum  by  malo  byť  prvým  kontaktným  bodom  pre 
turistu s možnosťou získania podstatných informácií o navštívenej lokalite.

Oblastná  organizácia  turizmu  (OOCR)  je  právnická  osoba,  ktorá 
podporuje a vytvára podmienky na rozvoj turizmu na svojom území a chráni 
záujmy  svojich  členov. Ak  jej  pôsobnosť  presahuje  územie  samosprávneho 
kraja,  valné  zhromaždenie  rozhodne,  do  ktorej  krajskej  organizácie  turizmu 
(KOCR)  bude  patriť.  OOCR  je  vytvorené zakladateľskou  zmluvou  s 
podnikateľskými  subjektmi  a  najmenej  piatimi  mestami  alebo  obcami,  resp. 
miestnymi časťami v hlavnom meste SR Bratislave a v meste Košice, pričom 
súhrn  počtu  prenocovaných  turistov  v  ubytovacích  zariadeniach  na  území 
zakladajúcich  obcí  alebo  miest  v  predchádzajúcom  kalendárnom  roku  musí 
dosiahnuť najmenej 50-tisíc prenocovaní. OOCR môže založiť aj menej ako päť 
obcí alebo miest, ak bol súhrnný počet prenocovaní v ubytovacích zariadeniach 
na území zakladajúcich obcí alebo miest v predchádzajúcom kalendárnom roku 
najmenej  150-tisíc.  Každý subjekt  pôsobiaci  na  území  obce  alebo  mesta  má 

62



právo byť  členom,  pričom obec  alebo mesto môže byť členom len  v  jednej 
OOCR.  Ustanovujúce  valné  zhromaždenie  zvoláva  poverený  starosta  alebo 
primátor, ktoré iniciuje založenie, pričom na valnom zhromaždení je predložený 
návrh stanov a zloženia členov valného zhromaždenia, predstavenstva, dozornej 
rady  a  riaditeľa.  Funkčné  obdobie  volených  orgánov  je  štvorročné  a  počet 
členov volených orgánov   určujú  stanovy  [62.].  V odôvodnených prípadoch 
môže byť OOCR členom viacerých krajských organizácii  turizmu.  O pomere 
odvádzaných členských príspevkov  rozhodne OOCR s prihliadnutím na počet 
prenocovaní na jednotlivých územiach. Výnosy sú jej príjmami  a nerozdeľujú 
sa medzi jej členov.

OOCR  hospodári  podľa  schváleného  rozpočtu,  ktorý  sa  zostavuje  a 
schvaľuje na príslušný kalendárny rok a obsahuje všetky rozpočtové príjmy a 
výdavky.  Návrh  rozpočtu  predstavenstvo  predkladá  na  schválenie  valnému 
zhromaždeniu najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka, na ktorý sa 
rozpočet  zostavuje.  Valné zhromaždenie schvaľuje  rozpočet  najneskôr  do 31. 
decembra  toho  kalendárneho  roka,  ktorý  predchádza  príslušnému  roku  a 
predkladá  MDV  SR  každoročne  do  15.  marca  doklad  preukazujúci  sumu 
finančných prostriedkov získaných z členských príspevkov za predchádzajúci 
rozpočtový rok. OOCR vedie vo svojom účtovníctve oddelene výnosy a náklady 
spojené s hlavnou činnosťou súvisiacou s rozvojom turizmu a výnosy a náklady 
na jej  prevádzkovú činnosť.  OOCR zaniká výmazom z registra  po zrušení s 
likvidáciou,  alebo  bez  likvidácie.  Zrušenie  s  likvidáciou  sa  vyžaduje  ak  jej 
majetok a záväzky neprechádzajú na právneho nástupcu [62.]. 

5.2 Samosprávne kraje a krajská organizácia turizmu

Krajská organizácia turizmu (KOCR) je právnická osoba, ktorá podporuje 
a vytvára podmienky na rozvoj turizmu na území samosprávneho kraja a chráni 
záujmy  svojich  členov. Členmi sú vyšší územný celok a najmenej jedna OOCR 
pôsobiaca na jeho území.  Ak OOCR vznikne neskôr ako KOCR, môže sa stať jej 
členom schválením jej členstva v KOCR, pristúpením k zakladateľskej zmluve, 
schválením stanov organizácie a zapísaním do zoznamu členov KOCR. Členský 
príspevok OOCR v KOCR je najmenej 15% z členských príspevkov získaných 
OOCR od obcí, miest a podnikateľských subjektov v kalendárnom roku. Na území 
vyššieho územného celku môže pôsobiť len jedna registrovaná KOCR.

KOCR vzniká  na  základe  zakladateľskej  zmluvy  a  jej  schválením  na 
ustanovujúcom valnom zhromaždení, ktoré zvolá predseda samosprávneho kraja 
alebo  ním  poverený  zástupca.  Na  ustanovujúcom  valnom  zhromaždení  sa 
predkladá  na schválenie  aj  návrh stanov a  zloženie  jej  orgánov.  Orgánmi  sú 
valné zhromaždenie, predseda a výkonný riaditeľ KOCR. Valné zhromaždenie je 
najvyšší orgán, ktorí tvoria zástupcovia OOCR a zástupca samosprávneho kraja. 
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Valné zhromaždenie je uznášaniaschopné, ak je prítomná nadpolovičná väčšina 
všetkých jeho členov. Na prijatie uznesenia je potrebná viac ako polovica hlasov 
prítomných  členov.  Predseda  KOCR je  štatutárnym orgánom,  ktorý  zvoláva, 
pripravuje a riadi schôdze valného zhromaždenia a je oprávnený konať v jej 
mene  vo  všetkých  veciach  a  zastupovať  jej  záujmy,  pričom  je  viazaný 
uzneseniami  valného  zhromaždenia.  Predsedu  KOCR  volí  a  odvoláva  valné 
zhromaždenie na návrh predsedu samosprávneho kraja a v jej mene vo veciach 
určených  stanovami  je  oprávnený  konať  aj  výkonný  riaditeľ  ktorého  volí  a 
odvoláva valné zhromaždenie  [62.]. 

Výnosy KOCR sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi členov.  Členský 
príspevok v KOCR je najmenej 10% z členských príspevkov získaných OOCR od 
miest alebo obcí a podnikateľských subjektov v predchádzajúcom kalendárnom 
roku. Hospodári podľa schváleného rozpočtu, ktorý je zostavený a schvaľovaný na 
príslušný kalendárny rok a obsahuje aj všetky rozpočtové príjmy a výdavky. Návrh 
rozpočtu predkladá predstavenstvo KOCR na schválenie valnému zhromaždeniu 
najneskôr mesiac pred začiatkom kalendárneho roka. V prípade zániku KOCR je 
potrebné  jej  zrušenie  s  likvidáciou  rozhodnutím  orgánu  určeného  stanovami, 
spravidla valným zhromaždením, resp. vyhlásením konkurzu alebo zamietnutím 
návrhu na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku. Likvidácia je zapisovaná 
do registra MDV SR, pričom likvidátora vymenúva orgán určený stanovami, t.j. 
spravidla valným zhromaždením. Návrh na výmaz KOCR z registra MDV SR 
podáva likvidátor do 30 pracovných dní od skončenia likvidácie a zánik KOCR 
oznámi MDV SR do 10 pracovných dní odo dňa výmazu z registra štatistickému 
úradu [62.]. 
 Vytvorením motivačného prostredia pre územnú kooperáciu subjektov, či 
už  ide  o obce,  mestá,  podnikateľské  subjekty  a samosprávne  kraje,  ale  aj 
mimovládne neziskové organizácie, štátne inštitúcie, cirkvi (napr. sprístupňovanie 
sakrálnych pamiatok a pútnických miest)  a pod.  sa  aktivizuje  vývoj  turizmu v 
danom území.  Vhodne  je  zakotvený  motivačný  dotačný  systém postavený  na 
spolufinancovaní  výnosu organizácií  turizmu z členských príspevkov v pomere 
1:1.  OOCR sa  zameriavajú  na  zabezpečenie  kooperácie  subjektov  na miestnej 
úrovni, sledovanie kvality služieb a produktov turizmu v miestnom území. KOCR 
sa zameriavajú na rozvoj medzinárodnej spolupráce, koordináciu regiónov v rámci 
samosprávneho  kraja  a spoluprácu  s inými  organizáciami  na  regionálnej 
a národnej úrovni na Slovensku a zahraničí.

6. PARTNERSTVÁ V KÚPEĽNÍCTVE V TURIZME

Turizmus je medzirezortným odvetvím, ktoré priamo zasahuje do sféry 
hospodárstva,  priemyslu,  obchodu  a  služieb,   financií,  dopravy, regionálneho 
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rozvoja,  kultúry,  zdravotníctva,  vzdelávania,  športu,  ochrany  životného 
prostredia, lesného a vodného hospodárstva, pôdohospodárstva, zamestnanosti, 
vytvárania  nových  pracovných  miest  a  pôsobnosti  územných  samospráv. 
Kúpeľníctvo v turizme požaduje aktívnu spoluprácu a harmonické partnerstvo 
všetkých zainteresovaných subjektov na národnej, regionálnej a miestnej úrovni. 
Pre turizmus je typické, že kým väčšina iných odvetví a priemyselných oblastí 
sa  zaoberá  relatívne  úzkym segmentom svojej  pôsobnosti  po  vertikálnej  osi, 
charakter  turizmu  spája  aj  rôzne  odvetvia  aj  po  horizontálnej  osi  a  viaceré 
riešenia možno realizovať len spoluprácou. 

Partnerstvá  sú  kľúčovým  mechanizmom  ktorého  cieľom  je  vytvoriť 
viacúrovňový  a  medzisektorový  prístup  k  riadeniu  transparentne.  Partnerstvá 
spravidla  majú  formu  prístupu  zdola-nahor  v  oblastiach,  ktoré  sú  príkladom 
prekážok  a  potenciálov.  Každé  partnerstvo  si  formuluje  akčný  plán  s 
konkrétnymi návrhmi pre lepšiu reguláciu, lepšie financovanie a lepšie znalosti, 
vzťahujúce  sa  na  tému  partnerstva,  ktoré  možno  považovať  za  nezáväzné 
príspevky  k  návrhu  budúcich  a  revízii  existujúcich  pravidiel  európskej  a 
národnej  legislatívy,  nástrojov  a  iniciatív.  Vstupy  partnerstiev  pre  budúce  a 
existujúce  regulácie  s  dopadom  na  kúpeľné  obce  a  mestá  sú  spravidla 
predkladané na  posúdenie  po neformálnom poradenstve  zo strany zasadnutia 
generálneho riaditeľstva pre mestské záležitosti Európskej komisii. 

6.1  Partnerstvá významných organizácií v SPA health & SPA wellness

Konkurencieschopnosť kúpeľníctva v turizme, resp.  SPA health  & SPA 
wellness,  pri  lepšom  využívaní  potenciálu  pôsobnosti  inštitúcií  a  kvalitného 
manažmentu  so  zámerom  jeho  efektívneho  uplatňovania,  vyrovnávania 
regionálnych disparít, vytvárania nových pracovných príležitostí, ochraňovania 
prírodných termálnych a minerálnych prameňov, resp. vrtov, ako aj zvyšovanie 
kvality  života  ľudí  a  turistov,  je  príslušne  relevantné  zohľadňovanie  a 
inštitucionálne  uplatňovanie  pôsobností  na  svetovej,  európskej,  národnej, 
regionálnej a miestnej úrovni.
Svetová  organizácia  turizmu  (UNWTO) je  medzinárodnou  medzivládnou 
organizáciou, ktorá bola založená v roku 1974 ako nástupkyňa Medzinárodnej 
únie  oficiálnych  organizácií  turizmu  (IUOTO).  Jedným  z jej  najdôležitejších 
cieľov je všestrannou podporou turizmu a rozvojom voľného medzinárodného 
pohybu osôb prispievať k upevňovaniu spoločenských a kultúrnych kontaktov 
medzi národmi. Plní funkciu globálneho fóra pre oblasť tvorby politiky turizmu 
a zároveň praktického zdroja know-how. Dňa 23.12.2003 Valné zhromaždenie 
OSN schválilo jednomyseľne rezolúciu A/RES/58/232, čím sa v zmysle článkov 
57 a 63 Charty OSN ukončil procedurálny proces premeny na špecializovanú 
organizáciu  v systéme  OSN.  Slovenská  republika,  ako  suverénny  štát,  sa 
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plnoprávnym členom stala sukcesiou 1. januára 1993.
Európska  komisia  pre  turizmus (ETC) je  jednou  z  najväčších  a  zároveň 
najprestížnejších  organizácií  turizmu  v  Európe.  Jej  členmi  sú  národné 
organizácie  pre  turizmus  t.j.  Európske  štáty: Rakúsko,  Belgicko,  Bulharsko, 
Cyprus,  Česká  republika,  Dánsko,  Estónsko,  Fínsko,  Nemecko,  Grécko, 
Maďarsko,  Írsko,  Taliansko,  Lotyšsko,  Litva,  Luxembursko,  Malta,  Poľsko, 
Portugalsko, Rumunsko, Slovenská republika (SACR), Slovinsko, Španielsko, 
Švédsko. Ostatné štáty: Chorvátsko, Island, Monako, Čierna Hora, Nórsko, San 
Marino,  Srbsko,  Švajčiarsko,  Turecko.  Okrem  marketingových  aktivít 
zameraných  najmä  na  propagáciu  Európy  ako  destinácie  na  vzdialených 
(zámorských)  trhoch,  je  pre  odbornú verejnosť ETC nápomocná aj  v  oblasti 
výskumu a analýzy trhov. 
Európska  asociácia  kúpeľov  (ESPA)  je zastrešujúcou  organizáciou 
zastupujúcou 20 členov z 19 európskych krajín. V Európe existuje vyše 1 400 
kúpeľných  a  liečebných  stredísk,  ktoré  sú  uznávanými  zdravotníckymi 
strediskami a tvoria silnú ekonomickú jednotku, ktorá vytvára významný podiel 
na  hrubom  domácom  produkte  členských  štátov  Európskej  únii.  Globálnym 
cieľom  európskeho  združenia  kúpeľov  –  ESPA -  je  podporovať  kúpele  a 
balneológiu v Európe a starať sa o to, aby prírodné lieky založené na minerálnej 
vode, krajine a podnebí boli k dispozícii čo najväčšiemu počtu občanov. 
Národná  rada  Slovenskej  republiky (NR  SR)  je  jediným ústavodarným  a 
zákonodarným  orgánom  SR.  Je  orgánom  štátnej  moci  a  od  jej  primárneho 
postavenia v republike je odvodené postavenie ostatných štátnych orgánov. Ako 
volený  orgán  reprezentuje  suverenitu  štátu  a  ľudu.  Plní  závažnú  úlohu  pri 
budovaní  Slovenskej  republiky ako moderného a  demokratického štátu  a  pri 
zavádzaní  sociálnej  a  ekologicky  orientovanej  trhovej  ekonomiky.  Príslušne 
kompetentné výbory NR SR pre:
 hospodárske záležitosti,
 verejnú správu a regionálny rozvoj,
 zdravotníctvo,  
v kontexte kúpeľníctva v turizme majú právo zákonodárnej iniciatívy predkladať 
návrhy zákonov, na svoje schôdze môžu pozývať členov vlády, vedúcich iných 
orgánov štátnej správy a generálneho prokurátora a vyžadovať od nich správy, 
vysvetlenia a potrebné podklady. Pri výbore NR SR pre hospodárske záležitosti 
je zriadená komisia pre turizmus zaoberajúca sa podstatnými náležitosťami vo 
veciach  legislatívno  právnych  procesov  úzko  súvisiacich  s  turizmom  na 
Slovensku. Hlavnou úlohou výborov NR SR je  prerokovať návrh prideleného 
zákona,  ktorý  sa  spravidla  prideľuje  dvom  alebo  trom  výborom.  Gestorský 
výbor NR SR prostredníctvom svojho člena, ktorý je označovaný ako spoločný 
spravodajca  výborov,  informuje  plénum  NR  SR  o  stanoviskách  výborov  k 
návrhu zákona a o ich návrhoch na jeho zmenu a doplnenie.
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Ministerstvo  dopravy  a  výstavby  SR  (MDV  SR)  v  rozsahu  vymedzenej 
pôsobnosti v oblasti  turizmu
 vytvára podmienky pre rozvoj turizmu ako štátnej priority,
 vypracúva, implementuje a monitoruje štátnu politiku rozvoja turizmu,
 vypracúva národnú koncepciu rozvoja turizmu a zodpovedá za jej plnenie,
 je poskytovateľom investičnej pomoci pre oblasť turizmu v zmysle zákona č. 

57/2018  Z.  z.  o  regionálnej  investičnej  pomoci  a  o  zmene  a  doplnení 
niektorých zákonov, 

 podieľa sa na tvorbe systému štatistických informácií o turizme, 
 spracúva komplexné štatistické údaje o vývoji turizmu na Slovensku,
 spravuje Register krajských a oblastných organizácií turizmu,
 plní  úlohy  a  záväzky  Slovenska  vyplývajúce  z  členstva  vo  Svetovej 

organizácii  turizmu  a  ostatných  medzinárodných  a  medzištátnych 
organizáciách a  združeniach turizmu,  v  Európskej  únii  v  oblasti  turizmu, 
medzinárodných  zmlúv  týkajúcich  sa  turizmu,  vo  Výbore  pre  turizmus 
Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj,

 zabezpečuje  plnenie  úloh  medzinárodnej  spolupráce  v  turizme  v  oblasti 
dvojstranných  a  multilaterálnych  vzťahov,  plnenie  medzinárodných 
bilaterálnych a multilaterálnych zmlúv v turizme,

 vypracúva programy rozvoja turizmu a vyhodnocuje ich realizáciu,
 podporuje  činnosť  územnej  samosprávy  pri  rozvoji  turizmu  a  činnosť 

krajských a oblastných organizácií turizmu,
 zadáva úlohy subjektom výskumu v turizme,
 podieľa  sa  na  vytváraní  mechanizmu  fungovania  jednotnej  prezentácie 

Slovenska v zahraničí,
 poskytuje dotácie podľa osobitných predpisov, 
Ministerstvo  je  realizátorom a gestorom Slovenského systému kvality  služieb 
v turizme.  Systém  vychádza  zo  strategického  cieľa,  ktorým  je  „zvýšenie 
konkurencieschopnosti  turizmu  pri  lepšom  využívaní  jeho  potenciálu,  so 
zámerom  vyrovnávať  regionálne  disparity  a vytvárať  nové  pracovné 
príležitosti“. Aktivity zvyšovania kvality služieb v turizme sú jedným z prvkov, 
ktoré  by  mali  prispieť  k napĺňaniu  stanoveného  strategického  cieľa.  Takisto 
Národný portál turizmu, ako oficiálny centrálny propagačno-informačný systém 
turizmu Slovenska na internete,  poskytuje informácie o rôznych možnostiach 
rekreácie, o kultúrnych programoch, podujatiach, pamätihodnostiach, ako aj o 
rôznych produktoch turizmu a zároveň je motiváciou pre turistov zaujímajúcich 
sa  o  regeneráciu,  relax  a  aktívny  oddych  v  kúpeľoch  s  minerálnou  vodou, 
klimatických  kúpeľoch,  termálnych  kúpaliskách,  akvaparkoch  a  prírodných 
kúpaliskách na Slovensku.
Ministerstvo zdravotníctva SR (MZ SR) je ústredným orgánom štátnej správy 
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pre prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne vody. 
Na plnenie úloh na tomto úseku štátneho dozoru nad opatreniami na ochranu a 
rozvoj  prírodných  liečebných  kúpeľov,  prírodných  liečivých  zdrojov  a 
prírodných  zdrojov  minerálnych  vôd  a  zabezpečenie  ich  využitia  je  na 
ministerstve  zriadený  Inšpektorát  kúpeľov  a  žriediel. Na  plnenie  úloh  na 
úseku  prírodných  minerálnych  vôd,  prírodných  liečivých  vôd,  prírodných 
liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na liečenie je zriadená 
Štátna kúpeľná komisia, ktorá uznáva Štatút kúpeľného miesta. Ministerstvo v 
rozsahu  vymedzenej  pôsobnosti  v  oblasti  prírodných  liečebných  kúpeľov, 
prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych vôd:
 vydáva povolenia na využívanie a úpravu zdrojov prírodných liečivých vôd a 

prírodných  minerálnych  vôd,  na  prevádzkovanie  prírodných  liečebných 
kúpeľov a kúpeľných liečební,

 predkladá vláde SR návrh uznania na schválenie kúpeľného miesta, vydanie 
štatútu kúpeľného miesta a určenie ochranného pásma,

 určuje  a  vydáva  opatrenia  na  ochranu  prírodných  liečebných  kúpeľov, 
prírodných  liečivých  zdrojov,  zdrojov  prírodných  minerálnych  vôd  a 
klimatických podmienok vhodných na liečenie a zabezpečuje dozor nad ich 
dodržiavaním,

 vydáva stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo dotknutým orgánom 
podľa osobitného predpisu [napr. zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní 
a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov, zákon 
č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 
372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon)],

 vykonáva kontrolu nad balneotechnickými a plniarenskými zariadeniami a 
balneoterapeutickými  prevádzkami  z  hľadiska  dodržiavania  špeciálnych 
prevádzkovo-technických a technologických postupov a noriem,

 uznáva  zdroje  prírodných  vôd  za  prírodné  liečivé  vody  a  za  prírodné 
minerálne  vody,  rozhoduje  o  ich  využití  a  správe  a  uznáva  klimatické 
podmienky vhodné na liečenie.

Ministerstvo  životného  prostredia  SR (MŽV  SR)  je  ústredným  orgánom 
štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane ochrany akosti 
a množstva vôd a ich racionálneho využívania, ochrany ovzdušia a klimatického 
systému  Zeme,  ekologických  aspektov  územného  plánovania,  ako  aj 
geologického výskumu a prieskumu. Pri plnení úloh spolupracuje s MDV SR 
najmä  pri  posudzovaní  vplyvov  rozvojových  zámerov  cestovného  ruchu, 
zameraných na lokality svetového dedičstva a na životné prostredie národných 
parkov,  chránených  krajinných  oblastí  a ostatných  chránených  území  a ich 
ochranných  pásiem.  Slovenská  agentúra  životného  prostredia  (SAŽP)  je 
odbornou  organizáciou  s  celoslovenskou  pôsobnosťou  zameranou  na 
starostlivosť  o  životné  prostredie  a  tvorbu  krajiny  v  súlade  so  zásadami 
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udržateľného  rozvoja.  SAŽP  bola  zriadená  ako  rozpočtová  organizácia 
Ministerstva životného prostredia SR, svoju činnosť začala 1. júla 1993, od 1. 1. 
2001 je príspevkovou organizáciou. V roku 2005 boli SAŽP udelené certifikáty 
systému manažérstva kvality a systému environmentálneho manažérstva. SAŽP 
je  právnickou  osobou  poverenou  Ministerstvom  životného  prostredia  SR 
vykonávať  funkciu  príslušného  orgánu  SR  pre  EMAS  =  Schéma  pre 
environmentálne manažérstvo a audit.
Úrad verejného zdravotníctva SR (ÚVZ SR) je rozpočtová organizácia štátu s 
pôsobnosťou pre územie Slovenska, ktorá je zapojená finančnými vzťahmi na 
rozpočet  Ministerstva  zdravotníctva  SR.  ÚVZ  SR  riadi  a  za  jeho  činnosť  
zodpovedá hlavný hygienik Slovenska, je nadriadeným služobným regionálnym 
úradom  verejného  zdravotníctva  a  odborne  i  metodicky  riadi,  usmerňuje  a 
kontroluje  výkon  štátnej  správy  v  oblasti  verejného  zdravotníctva 
uskutočňovaný regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva v SR. ÚVZ SR v 
súčinnosti so zákonom č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného 
zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov vykonáva hodnotenie kvality 
vody  určenej  na  kúpanie,  jej  klasifikáciu  a  rozhoduje  o  každej  zmene  vo 
vykonávaní hodnotenia kvality vody určenej na kúpanie. ÚVZ SR sprístupňuje 
počas kúpacej sezóny informácie o vodách určených na kúpanie a o kvalite vody 
v  prírodných  kúpaliskách  a  v  budovaných kúpaliskách  na  svojom webovom 
sídle.  Zverejňuje  každoročne  pred  začiatkom  kúpacej  sezóny  zoznam  vôd 
určených na kúpanie a dĺžku kúpacej sezóny; verejnosť má možnosť informovať 
sa, podávať svoje návrhy, pripomienky a sťažnosti pri zavádzaní, revidovaní a 
aktualizácii zoznamu vôd určených na kúpanie a dĺžky kúpacej sezóny, ktoré 
ÚVZ SR primerane zohľadní. Ustanovenie § 19, § 23 a § 25 zákona č. 355/2007 
Z.  z.  charakterizujú  uplatňovanie  vody určenej  na  kúpanie a  prevádzkovanie 
prírodného i budovaného kúpaliska, zariadenia starostlivosti o ľudské telo ako aj 
princípy  zotavovacieho  podujatia.  Čl.  13  smernice  Európskeho  parlamentu  a 
Rady 2006/7/ES o riadení kvality vody určenej na kúpanie, ktorou sa zrušuje 
smernica  76/160/EHS  ustanovuje  každoročne  vypracovať  správu  členskej 
krajiny o kvalite vôd určených na kúpanie. 
Združenie miest a obcí Slovenska (ZMOS)  je  v  súlade  s Čl.  29  Ústavy  SR, 
ustanoveniami  §  20f  až  20j  Občianskeho zákonníka a ustanoveniami zákona 
č.  369/1990  Zb.  o  obecnom  zriadení  v  znení  neskorších  predpisov, 
dobrovoľným, záujmovým, na politických stranách nezávislým združením miest 
a obcí SR. ZMOS je reprezentantom a hovorcom miest a obcí,  ktoré sú jeho 
členmi vo vzťahu k NR SR, vláde SR a ústredným orgánom štátnej správy, vo 
vzťahu  k  organizáciám  zamestnávateľov;  vo  vzťahu  k  iným organizáciám a 
právnickým  osobám  pôsobiacich  v  mestách  a  obciach;  vo  vzťahu  k 
medzinárodným organizáciám. Cieľom združenia je obhajovať spoločné záujmy 
a práva členských miest a obcí pri rešpektovaní ich autonómneho postavenia, v 
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súlade s Európskou chartou miestnej samosprávy, Ústavou SR a zákonmi SR a 
na  základe  princípov  udržateľného  rozvoja  a  sociálnej  kohézie.  ZMOS 
predkladá vecne príslušným ústredným orgánom návrhy na riešenie problémov 
miestnej   územnej samosprávy a zjednocuje postup členských miest a obcí pri 
vykonávaní im zverených úloh. Odborná sekcia pre regionálny rozvoj, cestovný 
ruch a kúpeľníctvo Rady ZMOS, ako aj odborná sekcia pre zdravotníctvo Rady 
ZMOS  sú  odborným,  metodickým,  iniciatívnym  a  výkonným  orgánom  s 
pôsobnosťou identickou k ústredným orgánom štátnej  správy, prípadne iného 
orgánu,  voči  ktorému  je  združenie  reprezentantom  a  hovorcom  združených 
miest a obcí Slovenska. Sekcie najmä zaujímajú stanovisko k návrhom zákonov 
a  iným dokumentom v  rámci  pripomienkového  konania  a  realizujú  v  rámci 
vecnej  pôsobnosti  sekcie  plnenie  úloh uložených Snemom ZMOS – najvyšší 
orgán ZMOS - a predkladajú mu správu o ich plnení. 
Asociácia  organizácií  turizmu (AOCR)  vznikla  11.04.2017  a  je otvorenou 
platformou pre všetky oblastné aj krajské organizácie cestovného ruchu s cieľom 
spoločne profesijne a odborne rásť a posilniť úlohu destinačného manažmentu. 
Vzájomná  pomoc,  výmena  informácií,  skúseností  a znalostí,  a tým 
profesionalizácia  siete  oblastných  a  krajských  organizácií  urizmu  je  jej 
dlhodobým  strategickým  zámerom.  Zakladajúcimi  členmi  Asociácie sú 
organizácie turizmu: Bratislava Tourist Board, Región Senec, Rezort Piešťany, 
Trnava  Tourism,  Oblastná  organizácia  turizmu  Záhorie,  Dudince,  Región 
Banská Štiavnica, Stredné Slovensko, Región Gron, Rajecká dolina, Malá Fatra, 
Horný Zemplín a Horný Šariš, Severný Spiš – Pieniny.
Univerzitné  a  vysoké  školy sú  vrcholné  vzdelávacie,  vedecké  a  umelecké 
ustanovizne. Poslaním univerzitných vysokých škôl a odborných vysokých škôl, 
ktoré  sú  súčasťou  európskeho  priestoru  vysokoškolského  vzdelávania  a 
spoločného  európskeho  výskumného  priestoru,  je  rozvíjať  harmonickú 
osobnosť,  vedomosti,  múdrosť,  dobro  a  tvorivosť  v  človeku  a  prispievať  k 
rozvoju vzdelanosti, vedy, kultúry a zdravia pre blaho celej spoločnosti, a tým 
prispievať  k  rozvoju  vedomostnej  spoločnosti.  Napĺňanie  tohto  poslania  je 
predmetom  činnosti univerzitných vysokých škôl a odborných vysokých škôl aj 
so zameraním sa na študijný odbor turizmu. Študijný odbor: Služby – Osobné 
služby  –  8.01.01  Turizmus  podľa  Sústavy  študijných  odborov  vydanej 
rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 2090/2002-
sekr. zo dňa 16.12.2002  sa môže študovať:
 v prvom stupni vysokoškolského štúdia (Bc.) so štandardnou dĺžkou 3 roky,
 v  druhom stupni  vysokoškolského  štúdia  (Ing.)  so  štandardnou  dĺžkou  2 

roky,
 v  treťom stupni  vysokoškolského  štúdia  (PhD.)  so  štandardnou  dĺžkou  3 

roky.
Turizmus je  tretie  najrýchlejšie  sa  rozvíjajúce  prierezové  odvetvie  svetovej 
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ekonomiky na prahu tretieho tisícročia s výrazným podielom na tvorbe hrubého 
domáceho produktu (cca 8 %) a zamestnanosti (cca 11 %) vo svete. Turizmus je 
jedným z perspektívnych odvetví slovenského hospodárstva a jeho význam po 
vstupe  Slovenska  do  Európskej  únie  ešte  vzrastá.  Pre  súčasnú  dekádu  21. 
storočia sa predpokladá 45 000 nových pracovných príležitostí, z ktorých 5-7 % 
pripadne  na  pracovné  miesta  na  strednom  a  vyššom  stupni  manažmentu. 
Slovensko  získava  v  relatívne  krátkej  perspektíve  konkurencieschopnosť  s 
krajinami  Európskej  únie  a  svoje  produkty  prispôsobuje  globalizačným  a 
medzinárodným  trendom.  Tomu  vo  významnej  miere  pomáhajú  aj  študijné 
programy,  ktoré  je  nevyhnutné  koncipovať  tak,  aby  boli  kompatibilné  so 
študijnými odbormi vyspelých krajín, osobitne Európskej únie.
Zväz  hotelov  a  reštaurácií  SR  (ZCR  SR)  je  dobrovoľnou,  nepolitickou, 
záujmovou  a  odbornou organizáciou,  ktorej  cieľom  je  obhajovať  spoločné 
záujmy členov zväzu – hotely, reštaurácie a školy - voči orgánom štátnej správy 
a iným organizáciám, zvyšovať ich profesionálnu prestíž, ovplyvňovať verejnú 
mienku a názory riadiacich orgánov v štátnej správe a územnej samospráve na 
slovenské hoteliérstvo, gastronómiu a turizmus. 
Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) je záujmovým združením právnických 
osôb  podnikajúcich  v  oblasti  balneológie  a  liečebného  kúpeľníctva  a  iných 
právnických osôb, ktorých aktivity prispievajú k rozvoju a zvyšovaniu úrovne 
poskytovaných  služieb  v  uvedenej  oblasti.  Cieľom  ASK  je  vytváranie 
podmienok  pre  rozvoj  liečebného  kúpeľníctva,  medicínskeho  wellness  a 
liečebných kúpeľov a zastupovanie oprávnených záujmov svojich členov voči 
štátnym inštitúciám, poisťovniam a voči tretím osobám. Činnosť združenia je 
takisto  zameraná  na  presadzovanie  a  ochranu  spoločných  záujmov  členov 
združenia a vytváranie optimálnych legislatívnych, ekonomických, obchodných, 
marketingových  a  spoločenských  podmienok  vhodných  na  poskytovanie 
kúpeľnej starostlivosti.
Zväz cestovného ruchu SR (ZCR SR) je dobrovoľnou, apolitickou a profesijne 
zameranou organizáciou zamestnávateľov s právnou subjektivitou združujúcou 
zamestnávateľov,  podnikateľov  a  ostatné  fyzické  a  právnické  osoby  aktívne 
pôsobiace  v  turizme.  Základným  cieľom  ZCR  SR  je  chrániť  a  presadzovať 
spoločné zamestnávateľské záujmy svojich členov, ich podnikateľské práva a 
slobody  a  ochraňovať  ich  pred  opatreniami  vedúcimi  k  zhoršovaniu 
rovnoprávneho  trhového  podnikateľského  prostredia  v  oblasti  turizmu.  Na 
splnenie cieľa najmä:
 analyzuje a vyhodnocuje legislatívne podmienky podnikania s dôrazom na 

praktické poznatky svojich členov, koordinuje ich postup a aktívne sa podieľa 
na tvorbe podmienok hospodárskej  a sociálnej  politiky štátu s významnou 
mierou participácie na príprave a tvorbe právnych predpisov, týkajúcich sa 
dôležitých spoločných záujmov zamestnávateľov,
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 zúčastňuje  sa  rokovaní  v  tripartitných  orgánoch  pri  riešení  problematiky 
pracovnoprávnych a hospodárskych vzťahov ako aj osobitných rokovaní so 
zástupcami zamestnancov,

 aktívne  komunikuje  so  zástupcami  podnikateľských  aj  nepodnikateľských 
subjektov  pôsobiacich  v  oblasti  turizmu  doma  i  v  zahraničí  v  prospech 
rozvoja turizmu na Slovensku,

 vedie  svojich  členov  k  dodržiavaniu  podnikateľskej  kultúry,  odborných  a 
súťažných zásad a etiky v podnikaní,

 v súlade  s Národným  programom  výchovy  a vzdelávania  realizuje,  resp. 
podieľa  sa  na  zabezpečovaní  výchovno-vzdelávacích  akcií,  tak  v rámci 
rozvoja neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa, zohľadňujúce 
Národnú  sústavu  kvalifikácií  funkčne  prepojenú  s  Národnou  sústavou 
povolaní,  ako  aj  aktívnou  podporou  rozvoja  duálneho  vzdelávania  a 
celoživotného vzdelávania, s cieľom saturovania potrieb odvetvia, v ktorom 
má zväz nezastupiteľné postavenie,

 propaguje činnosť svojich členov a za týmto účelom spolupracuje s médiami.
Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SR (RÚVZ SR) ktorých je 36 na 
Slovensku, vykonáva na prírodných vodných plochách monitorovanie a štátny 
zdravotný  dozor  aj  z  identifikačných  údajov,  ktoré  poskytlo  Ministerstvo 
životného prostredia SR. Posudzuje vodu určenú na kúpanie v zmysle zákona č. 
355/2007 Z. z.  o ochrane,  podpore a rozvoji  verejného zdravia a o zmene a 
doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 306/2012 Z. z., t.j. akúkoľvek 
povrchovú vodu ktorú využíva veľký počet kúpajúcich sa a nebol pre ňu vydaný 
trvalý  zákaz  kúpania  alebo  trvalé  odporúčanie  nekúpať  sa.  Posudzuje  veľký 
počet  kúpajúcich  sa  s  ohľadom  na  vývoj  lokality  v  minulosti,  vybudovanú 
infraštruktúru  alebo  zariadenia  a  opatrenia  prijaté  na  podporu  kúpania  v 
minulosti.
Stredné odborné školy sa pri vyučovaní povinných predmetov a voliteľných 
predmetov triedy delia  na  dve  skupiny a  viac  skupín  v súlade  s  rámcovými 
učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov alebo v súlade so vzorovými 
učebnými plánmi štátnych vzdelávacích programov.  Školy sa  zameriavajú na 
turizmus,  obchod,  služby  a  podnikanie  v  hoteliérstve.  Podľa vyhlášky 
Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR č. 65/2015 Z. z. o stredných 
školách  a  jej  prílohy  sú  vyučované  aj  študijné  odbory  a  učebné  odbory,  v 
ktorých sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania, 
t.j. odbor 5370 M masér a odbor 6317 M 74 obchodná akadémia – bilingválne 
štúdium.
Strediská/centrá termálnych kúpalísk a wellness zariadenia sú komplexným 
strediskom  turizmu  a  v  jeho  kompetencii  je  poskytnúť  najmenej  tri  služby 
turizmu,  napr.  ubytovacie  služby,  stravovacie  služby,  doplnkové  služby  - 
kúpanie, športovo-relaxačné služby, fitness, kultúrno-poznávacie služby a ktoré 
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tvoria jeden celok v jednej lokalite. Stredisko/centrum termálneho kúpaliska a 
wellness  hotel  turistom  poskytuje  rozsah  služieb  stanovený  pre  príslušnú 
klasifikačnú triedu hotela. Ako wellness hotel možno označiť hotel, ktorý spĺňa 
požiadavky najmenej triedy 3* a spravidla spĺňa fakultatívne znaky stanovené 
špeciálne pre wellness služby. Medzi fakultatívne znaky možno zaradiť krytý 
bazén  s  vodou  určenou  na  kúpanie,  kúpalisko  s  vyhrievanou  vodou  alebo 
termálne kúpalisko s vodou určenou na kúpanie, whirpool, parný kúpeľ, sauna, 
vodoliečba,  lekár  v  objekte,  ponuka  liečebnej  starostlivosti,  ponuka  diétnej 
kuchyne  alebo  inej  kuchyne  zameranej  na  zdravú  výživu,  solárium, 
kvalifikovaná masáž, relaxačná technika, resp. relaxačná terapia, posilňovňa s 
minimálne  štyrmi  prístrojmi,  športový  terapeut,  pohybová  gymnastika, 
kozmetika, kaderníctvo, manikúra a pedikúra v objekte, priestory na ochladenie 
a  na  odpočinok,  ponuka  tradičných  jedál  charakteristických  pre  daný  región 
turizmu.
Vyšší územný celok – samosprávny kraj je samostatný územný samosprávny a 
správny  celok  Slovenska.  Územný  obvod  samosprávneho  kraja  je  zhodný  s 
územným obvodom kraja a môže v rozsahu svojej pôsobnosti spolupracovať s 
územnými a správnymi celkami alebo s úradmi iných štátov vykonávajúcimi 
regionálne  funkcie.  Má  právo  stať  sa  členom  medzinárodného  združenia 
územných  celkov  alebo  územných  orgánov.  Samosprávny  kraj  je  právnická 
osoba, ktorá samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami, 
zabezpečuje a chráni práva a záujmy svojich obyvateľov. Pri výkone regionálnej 
územnej samosprávy sa stará o všestranný rozvoj svojho územia a o potreby 
svojich obyvateľov utvára podmienky na rozvoj cestovného ruchu a koordinuje 
tento rozvoj. 
Samosprávny kraj v rámci svojej kompetencie:
 môže  založiť  krajskú  organizáciu  turizmu  a  podieľa  sa  na  jej 

spolufinancovaní,
 spolupracuje s krajskou organizáciou pri tvorbe koncepcie rozvoja turizmu, 

ročného plánu aktivít  a  monitorovacej  správy o vývoji  turizmu na území 
kraja,

 vytvára podmienky na spoluprácu s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi 
na jeho území,

 vytvára  podmienky  na  osvetu  a  výchovu  obyvateľstva  k  podnikaniu  v 
turizme,

 spolupracuje  s  ústrednými  orgánmi  štátnej  správy  pri  realizácii  štátnej 
politiky turizmu na Slovensku,

 podporuje rozvoj cezhraničnej, medziregionálnej a nadnárodnej spolupráce v 
turizme,

 vytvára  podmienky  na  podporné  mechanizmy  a  nástroje,  ktoré  motivujú 
subjekty  na  jeho  území  k  rozvoju  turizmu,  zvyšovaniu  kvality  služieb  a 
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konkurencieschopnosti,
 podieľa  sa  na  vytváraní  mechanizmu  fungovania  jednotnej  prezentácie 

Slovenska v zahraničí.
Krajská organizácia turizmu (KOCR) je právnická osoba, ktorá podporuje a 
vytvára podmienky na rozvoj turizmu na území samosprávneho kraja a chráni 
záujmy  svojich  členov.  Výnosy  krajskej  organizácie  sú  jej  príjmami  a 
nerozdeľujú sa  medzi  členov. Orgánmi krajskej  organizácie  turizmu sú valné 
zhromaždenie, predseda a výkonný riaditeľ. KOCR vo svojej pôsobnosti:
 vykonáva činnosť  podľa  stanov  a  v  súlade  so  strategickými  dokumentmi 

vyšších územných celkov,
 podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja 

turizmu na území vyššieho územného celku,
 tvorí a realizuje marketing, propagáciu a popularizáciu turizmu pre svojich 

členov doma a v zahraničí,
 presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
 pri svojej činnosti spolupracuje s orgánmi vyššieho územného celku,
 podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a 

kultúrneho dedičstva,
 organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
 poskytuje svojim členom poradenské a konzultačné služby,
  presadzuje  udržateľný rozvoj  turizmu tak,  aby sa  chránilo a  zachovávalo 

životné prostredie a rešpektoval sa spôsob života miestneho obyvateľstva a 
vlastnícke práva,

 spolupracuje pri zostavovaní a realizácii koncepcie rozvoja turizmu vyššieho 
územného celku,

 v spolupráci s orgánmi vyššieho územného celku vypracúva a realizuje ročný 
plán aktivít krajskej organizácie,

 vypracúva rozpočet, ktorý schvaľuje najvyšší orgán krajskej organizácie,
 iniciuje  alebo  zabezpečuje  tvorbu,  manažment  a  prezentáciu  produktov 

turizmu, a to aj prostredníctvom turistického informačného centra,
 zostavuje  správu o činnosti,  ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a 

ročnú účtovnú závierku,  ktorú ukladá do verejnej  časti  registra účtovných 
závierok  v  zmysle  §  23  zákona  č.  431/2002  Z.  z.  v  znení  neskorších 
predpisov,

  môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,
 vedie  za  územie  vyššieho  územného  celku  evidenciu  turistických 

informačných centrier,
 predkladá  Ministerstvu  dopravy  a  výstavby  SR každoročne  do  15.  marca 

doklad preukazujúci  sumu finančných prostriedkov získaných z  členských 
príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok,
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 spolupracuje  s  ústrednými  orgánmi  štátnej  správy,  ktoré  sa  podieľajú  na 
plnení úloh turizmu, s orgánmi vyššieho územného celku a s organizáciami 
pôsobiacimi na území kraja v otázkach rozvoja turizmu.

Cestovné kancelárie a agentúry. Cestovná kancelária je podnikateľ, ktorý na 
základe  živnostenského  oprávnenia  organizuje,  ponúka  a  predáva  zájazdy  a 
uzatvára zmluvu o obstaraní zájazdu. Cestovná kancelária
 organizuje kombinácie služieb, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii 

na účel jej ďalšieho podnikania,
 ponúka  a  predáva  na  základe  individuálnej  objednávky  jednotlivé  služby 

alebo ich kombinácie,
 sprostredkúva  predaj  jednotlivých  služieb  pre  inú  cestovnú  kanceláriu, 

cestovnú agentúru alebo iné právnické osoby a fyzické osoby (dopravcov, 
prevádzkovateľov  ubytovacích  zariadení,  usporiadateľov  kultúrnych, 
športových a iných spoločenských podujatí),

 sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde 
sa v týchto prípadoch musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú 
sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,

 predáva veci súvisiace s cestovným ruchom, najmä vstupenky, mapy, plány, 
prospekty, cestovné poriadky a spomienkové predmety,

 organizuje, ponúka a predáva jednotlivé služby alebo ich kombinácie, ktoré sa 
neposkytujú dlhšie ako 24 hodín a nezahŕňajú ubytovanie cez noc,

 poskytuje činnosť sprievodcu v cestovnom ruchu.
Cestovná agentúra je podnikateľ, ktorý na základe živnostenského oprávnenia 
vykonáva  služby  cestovnej  kancelárii.  Cestovná  agentúra  je  povinná  okrem 
povinností  podľa  osobitného predpisu (napr.  §  30 zákona č.  455/1991 Zb.  v 
znení neskorších predpisov) označiť prevádzkáreň, propagačné a iné materiály 
určené  pre  objednávateľa  slovami  „cestovná  agentúra“,  ak  toto  označenie 
neobsahuje už jej obchodné meno.  Cestovná agentúra nesmie sprostredkovať 
predaj  zájazdu  pre  osobu,  ktorá  nie  je  cestovnou  kanceláriou. 
Prevádzkovateľom, členom štatutárneho orgánu alebo zodpovedným zástupcom 
cestovnej  agentúry  nesmie  byť  fyzická  osoba,  ktorej  v  posledných  piatich 
rokoch  bolo  zrušené  živnostenské  oprávnenie  na  prevádzkovanie  cestovnej 
kancelárie alebo cestovnej agentúry z dôvodu porušenia povinností uložených 
zákonom alebo z dôvodu úpadku.
Okresný úrad - odbor starostlivosti o životné prostredie -  náplňou činnosti 
spravidla  je  ochrana  prírody  a  vybraných  zložiek  životného  prostredia  v 
samosprávnom kraji. Vykonáva štátnu správu starostlivosti o životné prostredie 
v rozsahu ustanovenom zákonom č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti 
o  životné  prostredie  a  o  zmene  a  doplnení  niektorých  zákonov  v  znení 
neskorších  predpisov  a  inými  všeobecne  záväznými  právnymi  predpismi  a 
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právne záväznými aktmi Európskej únie, z ktorých vyplývajú úlohy pre oblasť 
starostlivosti o životné prostredie, vo svojom územnom obvode, okrem iného na 
úsekoch
 ochrany prírody a krajiny,
 posudzovania vplyvov na životné prostredie, 
 štátnej vodnej správy,
 ochrany ovzdušia.     
Okresný  úrad  -  odbor  starostlivosti  o  životné  prostredie  -  reviduje  chránené 
územia;  upozorňuje  mestá/obce  na  nedostatky,  ktoré  zistí  v  ich  činnosti  pri 
výkone  štátnej  správy  starostlivosti  o  životné  prostredie  a  vyhradzuje  si 
pôsobnosť  obce/mesta  vo  veciach  štátnej  správy  starostlivosti  o  životné 
prostredie,  ak  to  dovoľuje  zákon  a  boli  splnené  zákonné  podmienky; 
zabezpečuje  v  spolupráci  s  Ministerstvom  životného  prostredia  SR  a 
právnickými  osobami  v  jeho  pôsobnosti  tvorbu,  vydávanie,  schvaľovanie, 
aktualizáciu a zverejňovanie programov, plánov, environmentálnych koncepcií v 
oblasti  svojej  pôsobnosti  a  určovaní  rozhodujúcich  smerov  environmentálnej 
politiky  na  jednotlivých  úsekoch  štátnej  správy  starostlivosti  o  životné 
prostredie na úrovni samosprávneho kraja.
Manažment Siete geoparkov Slovenska.  Slovenská republika sa geoparkom 
systematicky  venuje  od  roku  2008.  Svoju  podporu  geoparkom  vyjadrila 
schválením a realizáciou „Koncepcie geoparkov SR“ v roku 2008, následne jej 
Aktualizáciou  v  januári  2015,  ako  aj  prijatím  „Akčného  plánu  pre 
implementáciu  opatrení  na  zabezpečenie  realizácie  aktualizovanej  Koncepcie 
geoparkov SR“. V zmysle „Aktualizácie koncepcie geoparkov SR“ (koncepcia) 
a tiež  v súlade  s usmernenia  organizácie  UNESCO  bola  v roku  2015 
konštituovaná „Medzirezortná komisia Siete geoparkov Slovenskej republiky“, 
ktorá má štatút poradného orgánu ministra životného prostredia SR a je zložená 
zo zástupcov všetkých zainteresovaných ministerstiev, odbornej aj akademickej 
sféry.  Komisia  v zmysle  názvoslovia  organizácie  UNESCO  plní  úlohy 
„Národnej komisie pre geoparky“ a v zmysle koncepcie reprezentuje „Riadiaci 
výbor  Siete  geoparkov  SR“.  Usmernenia  UNESCO  upravujú  vzťahy  a 
odporúčajú  modely  fungovania  Národných  komisií  UNESCO  (NatCom)  a 
Národných komisií pre geoparky. NatCom UNESCO by mala byť buď priamo 
koordinátorom alebo zriaďovateľom Národnej komisie pre geoparky, alebo je 
ním iná relevantná inštitúcia (v prípade Slovenska je ním MŽP SR) a NatCom 
(SK  UNESCO)  danú  komisiu  oficiálne  uznáva,  podporuje  a  je  jej  riadnym 
členom.  Národné  komisie  pre  geoparky  (okrem  aktivít  daných  vlastnými 
stanovami)  organizujú  konferencie  národných  geoparkov,  informačné 
a vzdelávacie  akcie  pre  verejnosť,  vládu  aj  parlament,  workshopy,  školenia, 
školské súťaže, môžu vydávať časopis a informovať cez články, noviny, sociálne 
siete a pod. Materiál „Aktualizácia Koncepcie geoparkov SR“ schválila vláda 
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SR uznesením dňa 07.01.2015.  Účelom vypracovania  materiálu  bola  potreba 
prekategorizovania geoparkov, určenie kritérií na používanie termínu geopark, 
integrácia existujúcich geoparkov do Siete geoparkov Slovenska podľa vzoru 
ostatných  európskych  krajín  a  vytvorenie  aktuálneho  modelu  financovania, 
prevádzkovania  a  budovania  geoparkov.  Prevádzkované  sú  geoparky 
Banskobystrický a  Banskoštiavnický  a  medzinárodný geopark  s  členstvom v 
Globálnej sieti geoparkov a v Sieti európskych geoparkov je Globálny geopark 
UNESCO s názvom Novohrad – Nógrád. Tieto sa nachádzajú aj v územiach 
obcí a miest so Štatútom kúpeľného miesta – Sliač, Brusno, Kováčová, Dudince, 
Číž a Štós.
Geoparky  a  geoturizmus vo  vhodnom  klimatickom  prostredí  ako  nástroj 
podpory  regionálneho  a  miestneho  rozvoja  a  tiež  ako  súčasť  integrovanej 
starostlivosti  o  krajinu  majú  na  Slovensku  vysoký  potenciál  založený  na 
využívaní jedinečného prírodného a kultúrneho dedičstva vo vzťahu na pestrosť 
geologickej  stavby.  Kvôli  značným,  ale  často  nevyužívaným  možnostiam  v 
poskytovaní služieb turizmu výhľadovo predstavujú pre Slovensko významnú 
oblasť národného hospodárstva.
Miestna územná samospráva kúpeľnej obce alebo mesta. Obec alebo mesto 
je  samostatný  územný  samosprávny  a  správny  celok  Slovenska  a  združuje 
osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec alebo mesto je právnickou 
osobou,  ktorá  za  podmienok  ustanovených  zákonom samostatne  hospodári  s 
vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou je pri výkone 
samosprávy  starostlivosť  o  všestranný  rozvoj  jej  územia  a  o  potreby  jej 
obyvateľov. Obci alebo mestu pri výkone miestnej územnej samosprávy možno 
ukladať  povinnosti  a  obmedzenia  len  zákonom  a  na  základe  medzinárodnej 
zmluvy. Orgánmi obce alebo mesta sú obecné/miestne/mestské zastupiteľstvo a 
starosta  obce,  resp.  starosta  mestskej/miestnej  časti  a  primátor  mesta.  Obec 
alebo mesto pri výkone miestnej územnej samosprávy, okrem iného v kontexte 
kúpeľníctva v turizme, najmä 
 rozhoduje vo veciach miestnych daní a miestnych poplatkov

 
(napr. zákon č. 

582/2004  Z.  z.  o  miestnych  daniach  a  miestnom poplatku  za  komunálne 
odpady a  drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov,  zákon č. 
447/2015  Z.  z.  o  miestnom  poplatku  za  rozvoj  a  o  zmene  a  doplnení 
niektorých zákonov) a vykonáva ich správu,

 usmerňuje ekonomickú činnosť v obci/meste, a ak tak ustanovuje osobitný 
predpis,  [napr. §  34  ods.  2  zákona  č.  455/1991  Zb.  o  živnostenskom 
podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov; § 34 ods. 1 
písm. c), d), e) a k) zákona č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa 
dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v 
znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší); § 23 zákona č. 24/2006 Z. z. o 
posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých 
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zákonov] vydáva súhlas, záväzné stanovisko, stanovisko alebo vyjadrenie k 
podnikateľskej  a  inej  činnosti  právnických  osôb  a  fyzických  osôb  a  k 
umiestneniu  prevádzky  na  území  obce  alebo  mesta,  vydáva  záväzné 
stanoviská k investičnej činnosti v obci alebo meste,

 zabezpečuje   verejnoprospešné  služby,  najmä  nakladanie  s  komunálnym 
odpadom a drobným stavebným odpadom, udržiavanie čistoty v obci, správu 
a  údržbu  verejnej  zelene  a  verejného  osvetlenia,  zásobovanie  vodou, 
odvádzanie odpadových vôd, nakladanie s odpadovými vodami zo žúmp a 
miestnu verejnú dopravu,

 utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov 
obce  alebo mesta,  chráni  životné  prostredie,  ako  aj  utvára  podmienky  na 
zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti,  na vzdelávanie,  kultúru, osvetovú 
činnosť, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport,

 obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a 
zón,  koncepciu  rozvoja  jednotlivých  oblastí  života  obce  alebo  mesta, 
obstaráva a schvaľuje programy rozvoja bývania a spolupôsobí pri utváraní 
vhodných podmienok na bývanie v obci alebo meste,

 zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu podľa zákona č. 49/2002 
Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov a dbá o 
zachovanie prírodných hodnôt.

Obec  alebo  mesto spolupracuje  v  záujme  rozvoja  s  politickými  stranami  a 
politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, 
ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v území. Obec alebo mesto v turizme:
 môže iniciovať vznik oblastnej organizácie a podieľa sa na spolufinancovaní 

jej aktivít,
 spolupracuje s organizáciami turizmu pri tvorbe koncepcie rozvoja turizmu v 

území,  ročného plánu aktivít  a  monitorovacej  správy o vývoji  turizmu na 
území obce alebo mesta,

 tvorí programy, plány, stratégie a koncepcie rozvoja turizmu,
 vytvára vlastné finančné zdroje na realizáciu aktivít v turizme,
 buduje  infraštruktúru  podporujúcu  aktivity  v  turizme,  ktorá  spadá  do 

pôsobnosti obce alebo mesta,
 sústreďuje štatistické údaje o turizme v obci alebo meste,
 spolupracuje  s  ústrednými  orgánmi  štátnej  správy  a  s  orgánmi  vyššieho 

územného celku pri realizácii štátnej politiky turizmu na Slovensku,
 podieľa  sa  na  uplatňovaní  mechanizmu  fungovania  jednotnej  prezentácie 

Slovenska v zahraničí.
Akvaparky,  prírodné  a  budované  kúpaliská.  Akvapark je  vodný  zábavný 
park, ktorého súčasťou je niekoľko vonkajších a vnútorných bazénov. Vo svojej 
podstate  by  mal  spĺňať  atribúty  wellness  zariadenia  s  výkonom kúpaliska  s 
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vyhrievanou  vodou určenou  na  kúpanie  alebo termálneho kúpaliska  s  vodou 
určenou na kúpanie, napr. whirpool, parný kúpeľ, saunu, vodoliečbu, lekára v 
objekte,  ponuky  diétnej  kuchyne  alebo  inej  kuchyne  zameranej  na  zdravú 
výživu,  solária,  kvalifikovanej  masáže,  posilňovne  s  minimálne  štyrmi 
prístrojmi,  športového  terapeuta,  resp.  animátora,  pohybovú  gymnastiku, 
kozmetiku, kaderníctvo, manikúru a pedikúru v objekte, priestory na ochladenie 
a  na  odpočinok,  tetovací  salón,  zariadenia  na  poskytovanie  regeneračných  a 
rekondičných  služieb,  ponuku  tradičných  jedál  charakteristických  pre  daný 
región turizmu. Prírodné a budované kúpaliská sú dôležitými miestami oddychu 
a  regenerácie  síl  obyvateľstva  a  turistu.  Úroveň  ich  vybavenosti,  kvalita 
prevádzky a vyhovujúca kvalita vody určenej na kúpanie významne ovplyvňujú 
kvalitu  rekreácie  a  majú  rozhodujúci  dopad  na  zdravie  a  celkovú  pohodu 
turistov.  Prírodné kúpalisko je vyznačená prírodná vodná plocha využívaná a 
určené na kúpanie a s  ňou súvisiace prevádzkové plochy a  zariadenia,  ktoré 
majú  prevádzkovateľa.  Budované  –  umelé  -  kúpalisko je  krytá  stavba  alebo 
nekrytá stavba so súborom zariadení využívaných na kúpanie a s ním súvisiace 
prevádzkové plochy. Požiadavky na kvalitu vody určenej na kúpanie sa vzťahujú 
aj na vodu určenú na kúpanie, ak je kvalita vody určenej na kúpanie ovplyvnená 
povrchovými vodami prechádzajúcimi medzinárodné štátne hranice. V takých 
prípadoch plnenie požiadaviek na vodu určenú na kúpanie zabezpečuje  Úrad 
verejného  zdravotníctva  SR  v  spolupráci  so  susedným  štátom,  a  to  aj 
prostredníctvom  výmeny  informácií  a  spoločným  postupom  pri  kontrole 
takýchto medzinárodných vplyvov. 
Oblastná organizácia turizmu (OOCR) je právnická osoba ktorá podporuje a 
vytvára podmienky na rozvoj turizmu na svojom území a chráni záujmy svojich 
členov. Výnosy oblastnej organizácie sú jej príjmami a nerozdeľujú sa medzi jej 
členov. Obec alebo mesto môže byť členom len v jednej oblastnej organizácii. 
Orgánmi  oblastnej  organizácie  turizmu  sú  valné  zhromaždenie,  predseda  a 
výkonný riaditeľ. OOCR vo svojej pôsobnosti:
 podporuje činnosť svojich členov pri tvorbe a realizácii koncepcie rozvoja 

turizmu na území svojej pôsobnosti,
 tvorí a realizuje marketing, propagáciu a popularizáciu turizmu pre svojich 

členov a obec alebo mesto doma a v zahraničí,
 presadzuje spoločné záujmy svojich členov,
 spolupracuje s orgánmi obce alebo mesta pri rozvoji územia v rámci svojej 

pôsobnosti  vrátane  spracúvania  a  realizácie  programov  jeho  podpory  a 
rozvoja,

 podporuje kultúrny, spoločenský a športový život a zachovanie prírodného a 
kultúrneho dedičstva,

 organizuje podujatia pre obyvateľov a návštevníkov,
  poskytuje svojim členom poradenské a konzultačné služby,
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 spracúva a predkladá projekty rozvoja turizmu a zabezpečuje ich realizáciu,
 presadzuje  udržateľný  rozvoj  turizmu tak,  aby sa  chránilo  a  zachovávalo 

životné prostredie zo všetkých jeho stránok a rešpektoval sa spôsob života 
miestneho obyvateľstva a rešpektovali sa vlastnícke práva,

 zostavuje  a  realizuje  koncepciu  rozvoja  turizmu,  pričom  vychádza  z 
vlastných analýz, krajskej a národnej koncepcie turizmu,

 v spolupráci s orgánmi obcí alebo miest, ktoré sú jej členmi, vypracúva a 
realizuje  ročný  plán  aktivít  a  monitorovaciu  správu  o  vývoji  turizmu  na 
svojom území,

 iniciuje  alebo  zabezpečuje  tvorbu,  manažment  a  prezentáciu  produktov 
turizmu na svojom území, a to aj prostredníctvom turistického informačného 
centra,

 zostavuje ročný plán aktivít, ktorý schvaľuje valné zhromaždenie,
 aktualizuje  integrovaný  informačný  systém  vo  svojej  pôsobnosti,  a  to  aj 

prostredníctvom turistického informačného centra,
 mapuje produkty, aktivity a hodnoty cieľového miesta vo svojom území v 

spolupráci  s  obcami  alebo  mestami,  členmi  oblastnej  organizácie  a 
zástupcami  odbornej  verejnosti,  a  to  aj  prostredníctvom  turistického 
informačného centra,

 zostavuje správu o činnosti,  ktorú zverejňuje na svojom webovom sídle a 
ročnú účtovnú závierku, ktorú ukladá do verejnej časti  registra účtovných 
závierok,

 môže zriadiť alebo založiť turistické informačné centrum,
 predkladá  Ministerstvu  dopravy a  výstavby SR každoročne do 15.  marca 

doklad preukazujúci sumu finančných prostriedkov získaných z členských 
príspevkov za predchádzajúci rozpočtový rok.

Na  vznik  a existenciu  kúpeľov,  termálnych,  budovaných  a  prírodných 
kúpalísk je nevyhnutné mať miestny prírodný a prípadne liečivý zdroj, ako sú 
prírodná  minerálna  voda,  liečivé  peloidy,  liečivé  plyny,  prírodné  podmienky 
mora, klimatické podmienky vhodné na liečenie, uznaný prírodný systém liečby, 
kvalitné  životné  prostredie,  špecifické  a  chránené  kúpeľnícke  prostredie, 
medicínske  zázemie  pre  rehabilitáciu  a liečbu  (prevenciu  primárnu 
a sekundárnu).  Regionálnu politiku  v kontexte  rozvoja  turizmu charakterizujú 
zásady:
Subsidiarity - zdôrazňuje  aktívnu  participáciu  príslušných  orgánov  štátneho, 
územno-samosprávneho a súkromného sektoru na všetkých úrovniach (národnej, 
samosprávneho  kraja,  okresnej,  miestnej  i  obecnej)  prípravy,  realizácii  a 
monitorovaní  výsledkov  opatrení  realizovaných  v rámci  stratégie  rozvoja 
turizmu v území.
Koncentrácie  -  znamená  zameranie  úsilia  vrátane  finančných  zdrojov  na 
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podporu  rozvoja  tých  regiónov  turizmu,  ktoré  dlhodobo  vykazujú  nižšiu 
ekonomickú výkonnosť a slabú životnú úroveň.
Programovania -  predznačuje,  že  regionálny  rozvoj  v  turizme  by  mal  byť 
realizovaný na základe koncepčného prístupu a programovej koordinácie aktivít 
subjektov zainteresovaných na rozvoji daného územia. K naplneniu tejto zásady 
môžu  slúžiť  programovacie,  implementačné  a  monitorovacie  funkcie  na 
národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
Doplnkovosti - vychádza zo zásady, že prostriedky štátu nie sú väčšinovým, ale 
iba doplnkovým zdrojom, ktorý prispieva k podpore aktivít formou investičných 
stimulov  a  je  zabezpečované  aj  spolufinancovanie  z  príslušných  operačných 
programov  obsahujúcich  rozvoj  turizmu  a  podporovaných  z  Európskych 
štrukturálnych  a  investičných  fondov  a  iných  finančných  zdrojov  Európskej 
únie.
Územnej a vecnej pôsobnosti samosprávy -  zdôrazňuje, že v obci, meste alebo 
samosprávnom kraji, v území a okruhu vecí na ktorom príslušný orgán územnej 
samosprávy pôsobí,  môže vykonávať svoju právomoc a konať v okruhu vecí 
vymedzených v ich pôsobnosti pre oblasť turizmu.
Osobnej pôsobnosti obce alebo mesta, resp. jej nariadenia - vzťahuje sa nielen 
na obyvateľov, ale aj na fyzické a právnické osoby majúce k obci alebo mestu 
určitý právny alebo faktický vzťah (napr.  sídlo firmy alebo prechodný pobyt 
obyvateľa) a ktorý napomáha rozvoju obcí a miest v oblasti turizmu.

Turizmus vo svete predstavuje jedno z najdynamickejšie sa rozvíjajúcich 
národohospodárskych  odvetví.  Prednosti  turizmu  ako  spoločensko-sociálno-
ekonomického  odvetvia  ako  aj  efektívne  možnosti  rozvíjania  turizmu  na 
Slovensku  sú  všeobecne  známe.  Plne  rozvinutý  konkurencieschopný  trh  v 
turizme je proces,  ktorý nie je možné vytvoriť za jeden rok. Je to viacročný 
postup vyžadujúci podporu vlády SR, orgánov štátnej správy, verejnej správy, 
územnej  miestnej  a  regionálnej  samosprávy,  mimovládnych  inštitúcií  a 
kompetentných organizácií v spojení s ich partnerskou spoluprácou. 

Skúsenosti  európskych  krajín,  kde  proces  regionalizácie  prebehol  bez 
ohľadu na to či sú krajiny federalizované alebo unitárne, poukazujú na výrazné a 
zásadné rozdiely v úrovni regionalizácie,  aké sa pripisujú v štruktúre verejnej 
správy.  Mnoho  výskumných  úloh,  vedeckých  prác,  diela  vedecko-populárnej 
literatúry  a  odborných  príspevkov  charakterizujú  prednosti  turizmu  vo 
všeobecnosti  a  osobitne  vo  vzťahu  k územiu,  ale  aj  ako  ďalšiu  výzvu  na 
výskum,  vývoj,  inovácie  a  rozvoj  v záujme efektívneho  využívania  atraktivít 
územia, intenzifikácie ekonomiky a znižovania zamestnanosti. 

6.2  Interakcie kúpeľníctva v turizme

Rozvoj  kúpeľníctva  v  turizme  vo  svojej  základnej  podstate  využíva 
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prírodnú kvalitnú vodu, vhodné klimatické podmienky a aktívny, resp. pasívny 
pohyb turistu pri zohľadnení synergie prírodných živlov: Voda - Zem - Vzduch - 
Oheň.  SPA health  & SPA wellness sa  nerealizuje  len  účinkom  liečebných 
termálnych  a  minerálnych  vodných zdrojov,  ale  pozitívne  na  ňu vplývajú  aj 
komponenty  komplexnej  kúpeľnej  starostlivosti,  t.j.  lekárske  vyšetrenia, 
kúpeľné procedúry, diétny stravovací systém a pod. Skutočnosť, že  v mestách a 
obciach sa realizuje aj formou liečebných  pobytov so zdravotnou funkciou, je 
na Slovensku zakotvená v Štatúte kúpeľných miest. Tento dokument čiastočne 
determinuje  a  obmedzuje  hlučný  spoločenský život vo  všetkých  slovenských 
kúpeľoch. 

Prírodné liečivé vody, prírodné minerálne vody a prírodné termálne vody sú 
osobitosťou slovenskej  prírody, dávnejšie nazývané termy, resp.  artézska voda. 
Oddávna ich ľudia využívali pre svoje dobro a majú bohatú tradíciu. Využívanie 
minerálnych a termálnych vôd je organizované alebo voľné. Voľné využívanie 
prevyšuje využitie organizované v liečebných kúpeľoch a z toho aj vyplýva dosiaľ 
pretrvávajúci obdiv a úcta slovenského ľudu k tomuto daru prírody. 

Rastúcim  trendom  aktívneho  využitia  voľného  času  pribúdajú  vodno 
zábavné a vodno termálne zariadenia s množstvom atrakcií. Počas letných dní je 
vyhľadávaná kvalitná prírodná a termálna voda, prostredie okolo vody a vhodne 
upravené bazény s cieľom osvieženia a venovania sa rôznym športom a relaxu. 
SPA wellness,  ako prevencia na zvyšovanie kvality života,  spravidla uplatňujú 
termálne kúpaliská a akvaparky so sezónnou a celoročnou prevádzkou v územiach 
miest a obcí Slovenska a napĺňajú požiadavky turistov „užiť si pohyb za zdravím“ 
vďaka veľkému množstvu minerálnych prameňov. Nielen počas letných dní, ale aj 
počas celého roka sú využívané prednosti  vybavenia akvaparkov a termálnych 
kúpalísk, kde si  multifunkčným strávením voľného času oddýchnu deti, dospelí a 
aj aktívni seniori.  Minerálne vody v širšom zmysle slova sú vody, ktoré sa od 
obyčajných odlišujú svojím chemickým zložením a fyzikálnymi vlastnosťami. Sú 
dôležitým zdrojom príjmu tekutín nielen pre chorých, ale aj zdravých ľudí [12.]. 
Pôvodne zásadný rozdiel bol v tom, že v SPA wellness centrách nepracoval lekár. 
V  súčasnosti  v  mnohých  SPA wellness  zariadeniach,  predovšetkým  tam,  kde 
ponúkajú ozdravné preventívne programy, pracujú lekári a zdravotní špecialisti, 
napr. balneologické zdravotné sestry, fyzioterapeuti, dietológovia a pod.  Prednosti 
ponuky liečebných podnikov zväčša s účasťou pacientov, samoplatcov a zdravotne 
slabších seniorov sú vyhľadávané v mimosezónnych obdobiach, ako sú jar a jeseň.

Turizmus  zohráva  dôležitú  úlohu  v  hospodárstve  a  balíky  cestovných, 
dovolenkových a výletných služieb majú na trhu kúpeľníctva v turizme významný 
podiel.  Cestovné služby nie  sú len kombináciami v podobe tradičných vopred 
stanovených balíkov služieb, ale často sú zostavené podľa potrieb turistov.
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Kúpeľníctvo  v  turizme  zohľadňuje  prírodné  živly,  vhodné  miesta  v 
krajine, prírodné liečivé vody, prírodné minerálne vody, prírodné termálne vody, 
zdraviu vhodné klimatické prostredie s rešpektovaním vody určenej na kúpanie. 
Interaktívne sa do tohto procesu zapájajú prevádzkovatelia liečebných kúpeľov, 
termálnych kúpalísk, akvaparkov, budovaných a prírodných kúpalísk, wellness a 
fitness  zariadenia,  ubytovacie  zariadenia,  cestovné  kancelárie  a  agentúry  aj 
formou  poskytovania  balíkov  cestovných  služieb  a  spojenými  cestovnými 
službami v  prospech uspokojenia požiadaviek turistu. 

Rozvíjajúce  sa  kúpeľníctvo  v  turizme ponúka nielen  pobyty  s  využitím 
prírodných zdrojov alebo bez nich, ale aj neakútne chirurgické zákroky, dentálne 
zákroky alebo úkony, ktoré patria do kategórie plastickej a estetickej chirurgie s 
doplnkom uplatňovania prírodnej liečivej termálnej minerálnej vody, resp. zdraviu 
vhodného prírodného klimatického prostredia.  Množstvo,  rozmanitosť a účinky 
minerálnych, ako aj termálnych vôd udivujú nielen širokú verejnosť, ale chýr o ich 
liečivosti na Slovensku prenikol aj do povedomia akademickej obce, obyvateľov 
Slovenska a Európy ústnym podaním a písaným textom. Vody prírodné minerálne, 
prírodné  minerálne  vody  stolové  a  prírodné  liečivé  minerálne  vody  sú  veľmi 
osožné  pre  ľudský  organizmus  a  patria  k  novodobým  trendom  získavania  a 
udržiavania zdravia ľudí a turistov.

7.  PROCESY V KÚPEĽNÍCTVE V DOMÁCOM TURIZME 

Kúpeľníctvo v domácom turizme je vhodné zamerať na inováciu a rozvoj 
aktivít  zameraných na skvalitnenie a rozšírenie ponúkaných služieb s cieľom 
uspokojiť aj tú najnáročnejšiu turistickú klientelu. Slovensko ponúka množstvo 
jedinečností  v  kúpeľníctve  v  turizme,  pričom  sú  určené  pre  rôzne  skupiny 
turistov.  Takisto  starnutie  populácie  Európy  vyvoláva  potrebu  tvorby 
komplexných  programov  na  udržanie  kvality  života  vo  fyzickej starobe,  t.j. 
rehabilitácia v kúpeľoch najmä pre oslabenia pohybového aparátu, neurologické 
nedostatky,  ozdravenia  kardiovaskulárneho  aparátu,  onkologické  a  duševné 
oslabenia a sprievodné prejavy fyzického starnutia.

7.1 Segmentácia turistov a prepojenia kúpeľníctva v turizme

Aktívne  poskytovanie  ozdravovacieho,  rekreačného,  antistresového, 
skrášľovacieho  a pod.,  pobytu  turistu  v  kúpeľných  miestach,  termálnych 
kúpaliskách a akvaparkoch poskytuje príležitostí pre rozvoj domáceho turizmu, 
získanie turistu zo zahraničia a priamu prezentáciu aj v medzinárodnom merítku. 
Na základe analýz možností a atraktivít primárnej ponuky a úrovne materiálno-
technického  vybavenia  sekundárnej  ponuky  turizmu  je  rozpoznávané 
individuálne segmentovanie turistov.
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Školská mládež (ZŠ, SŠ). Tento segment je možné klasifikovať ako mládež, ktorá 
cestuje  zväčša  v  súvislosti  s  ich  povinnou  školskou  dochádzkou  (exkurzie, 
lyžiarske kurzy, plavecké výlety, letné tábory a pod.), pričom k ich relaxovaniu 
sú využívané termálne kúpaliská a akvaparky. 
Mladí turisti a turisti v produktívnom veku. Do toho segmentu patria generácie v 
mladom a  strednom veku,  ktorí  sú  slobodní,  bez  záväzkov  a  majú  ambíciu 
cestovať, spoznávať a učiť sa. Zaujímajú sa o šport, najnovšiu módu, hudbu, 
filmy,  nové  technológie,  počítače,  mobily,  internet,  t.j.  chcú  byť  „in“. 
Vyhľadávajú  zábavu,  vzrušenie  a  „adrenalín“.  Sú  otvorení,  prístupní  a 
ovplyvniteľní. Sledujú trendy a rýchlo reagujú na zmeny. Je to generácia turistov 
využívajúca  hlavne  SPA  wellness  a  vhodná  na  formovanie  návykov  s 
opakovaným cestovaním po Slovensku. 
Rodiny  s  deťmi. Charakteristickou  črtou  uvedeného  segmentu  je,  že  rodičia 
podriaďujú svoj čas deťom. Dovolenky si plánujú podľa školských prázdnin s 
prihliadaním na financie.  Sú ochotní  cestovať do zahraničia  a  aj  vo vlastnej 
krajine  za  poznávaním,  vzdelávaním  a  nadobúdaním  vyššej  kvality  zdravia 
svojich detí. Klientela je vhodná na obsadzovanie celoročných ponúk a menej 
známych stredísk/centier turizmu s pokojnejšou kúpeľnou atmosférou a území 
vybavených ponukou SPA health & SPA wellness. 
Seniori. Segment turistov je vhodný v rámci mimosezónnych období s rastom 
disponibilných  príjmov  a  zvyšujúcim  sa  fondom  voľného  času.  Klientela  je 
vhodná pre samoplatiteľov - turistov - v rámci kúpeľnej zdravotnej starostlivosti 
a aktívnych seniorských turistov s podstatným uplatňovaním SPA health.
Starí  rodičia  s  vnúčatami.  V tomto  segmente  spravidla  ide  o  turistov,  ktorí 
disponujú dostatočným množstvom voľného času. Cestujú prevažne na kratšie až 
jednodňové  návštevy  zariadení  turizmu najmä  za  účelom sprevádzania  vnúčat 
počas školských prázdnin. V prípade cieľových skupín seniori a starí rodičia s 
vnúčatami sa jedná o novú generáciu seniorov, ktorá už má v podstate vypestované 
cestovateľské turistické návyky a pozná výhody  a zariadenia kúpeľov, termálnych 
kúpalísk a akvaparkov.
Spoločnosti,  organizácie,  súkromné  firmy  a  ich  zamestnanci. Je  to  segment 
turistov,  ktorý  má  záujem najmä  o  účasť  na  incentívnom turizme  (školenia, 
konferencie,  resp.  semináre spojené s  teambuildingom, športové firemné hry, 
motivačné  a  rekondičné  pobyty)  a  s  tým  spojené  sprievodné  aktivity  a 
spoločenské  podujatia  v  kúpeľných  miestach,  termálnych  kúpaliskách  a 
akvaparkoch s letnou alebo celoročnou prevádzkou. 

Kúpeľníctvo v  turizme v  jeho klasickej  ozdravnej  podobe,  ako pridanej 
hodnote,  je  vhodné  zachovať  a  intenzívne  rozvíjať  aktivity  pre  relax,  fitness, 
wellness,  prevenciu,  skrášľovanie  a  fyzickú  kondíciu.  Politika  zdravotných 
poisťovní  a  bankových  inštitúcií  núti  kúpeľné  zariadenia  k zmene  štruktúry 
klientov v prospech turistov.

86



87



Najmä staršie vekové ročníky (napr. vek 60+) turistov využívajú relaxačno-
rehabilitačné služby, ktoré môžeme považovať skôr za súčasť SPA medical. Ďalší 
hosť  –  mladší  turista  je  ešte  v pracovnom  procese,  nie  je  chorý  pacient,  má 
zabezpečený pravidelný finančný príjem a má relaxačno-oddychové požiadavky. 
Turista  požaduje  široký  rozsah  kvalitných  ozdravno-relaxačných  služieb  a  nie 
nemocničný  režim.  To  vyvoláva  iniciatívu  pre  SPA wellness  ponúknuť  rôzne 
zábavné a kultúrno-spoločenské aktivity a podujatia, ktoré by mali zabezpečovať 
aj mestá a obce spolu s ubytovacími zariadeniami. Pobyt v územiach s výverom, 
resp. vrtom termálnej spravidla minerálnej vody a budovaním termálnych kúpalísk 
a akvaparkov považujú sa za súčasť SPA wellness, ktoré preferujú vekovo mladšie 
generácie turistov. Ideálne využitie majú aj geoparky v ktorých turisti realizujú 
geoturizmus  vo  vhodných  zdraviu  prospešných  prírodných  klimatických 
podmienkach.

V porovnaní  s  ostatnými odvetviami v oblasti  kúpeľníctva v turizme je 
nedostatok  finančných  prostriedkov,  nedostatočná  koordinácia  výskumných 
inštitúcií  a  absencia  prípadného  sponzorstva  rôznych  farmaceutických  firiem 
zameraných  na  skrášľovanie  a  fyzický  oddych  turistu.  Významné  budú  aj 
medzinárodné  dohody  medzi  zdravotnými  poisťovňami  a  poisťovňami 
v zahraničí o akceptácii certifikácie a využitia kúpeľov, resp. termálnych kúpalísk 
na Slovensku.

7.2  Uznanie kúpeľného miesta a územia v miestnej územnej samospráve 

Európska charta miestnej samosprávy uplatňuje spoluprácu obcí a miest 
tak, aby zahrňovali všetky oblasti kultúrneho, spoločenského a hospodárskeho 
života  a  rozvíjali  k  tomu  nevyhnutnú  infraštruktúru  pre  potreby  ľudí  a  ich 
kvalitu  života.  Európska  charta  regionálnej  samosprávy  uplatňuje  vytváranie 
efektívneho  samosprávneho  kraja  (vyššieho  územného  celku),  ako 
plnohodnotného orgánu s ekonomickou samostatnosťou, vlastným majetkom a 
nástrojmi pomocou ktorých spravuje vlastnú zodpovednosť v prospech kvality 
života ľudí v regióne. 

Pravidlá  určené  zákonom  č.  538/2005  Z.  z.  o  prírodných  liečivých 
vodách,  prírodných  liečebných  kúpeľoch,  kúpeľných  miestach  a  prírodných 
minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov so zameraním sa 
na prírodné liečivé vody, prírodné liečebné kúpele, kúpeľné miesta a prírodné 
minerálne  vody  vymedzujú  mestám  a  obciam  možnosť  podania  návrhu  na 
uznanie  liečivej  vody  alebo  minerálnej  vody.  V prípade,  že  sa  v  ich  území 
nachádza prírodný liečivý zdroj alebo prírodný minerálny zdroj, miestna územná 
samospráva zasiela stanovisko do 60 dní Štátnej kúpeľnej komisii k návrhu na 
určenie  ochranných  pásiem.  Ak  fyzická  osoba  alebo  právnická  osoba,  ktorá 
vykonáva geologické práce, banskú činnosť alebo činnosť vykonávanú banským 
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spôsobom  alebo  iné  zemné  práce,  zistí  výskyt  podzemnej  vody  s  prejavmi 
zvýšenej teploty, mineralizácie alebo obsahu plynov, je povinná tieto skutočnosti 
oznámiť Ministerstvu zdravotníctva SR do 15 dní odo dňa zistenia. Návrh na 
uznanie  klimatických  podmienok  vhodných  na  liečenie  môže  podať  fyzická 
osoba alebo právnická osoba, ktorá má záujem využívať klimatické podmienky 
vhodné na liečenie na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti. Následne nasleduje 
zložitý a dlhodobý proces poznania, charakterizovania a vlastností prírodného 
zdroja.
 Návrh na uznanie prírodnej minerálnej  vody vyžaduje 3 ročné obdobie 
sledovania prírodného vodného zdroja a 5 ročné obdobie pre uznaní prírodnej 
liečivej vody. Obdobie sledovania klimatických ukazovateľov a kvality ovzdušia 
na  uznanie  vhodných  klimatických  podmienok  na  liečenie  vyžaduje  3  ročné 
obdobie  zosúladené  s  výsledkami  dlhodobého  sledovania  najbližšej 
meteorologickej  stanice  príslušného  územného  regiónu.  Monitorovací  systém 
prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov sa realizuje za 
účasti  príslušne kompetentných organizácií  zamerané na režimové sledovanie 
hydrogeologických,  chemických,  fyzikálnych,  mikrobiologických  a 
biologických ukazovateľov prírodných liečivých zdrojov (výverov), prírodných 
minerálnych zdrojov (výverov),  pozorovacích vrtov,  pozorovacích objektov a 
meteorologických  ukazovateľov  príslušného  územia  v  rozsahu  určenom  pre 
povolenie  využívať  prírodný  liečivý  zdroj  alebo  prírodný  minerálny  zdroj. 
Monitorovací  systém prírodných liečivých zdrojov a  prírodných minerálnych 
zdrojov je samostatnou časťou monitorovacieho systému životného prostredia. 
Následne po  absolvovaní  laboratórnych,  odborných,  posudzovacích, 
medicínskych a územno správnych a ďalších procesov sa predkladá návrh na 
uznanie prírodnej liečivej  alebo minerálnej  vody. Návrh na uznanie prírodnej 
liečivej  vody  (prírodnej  termálnej  minerálnej  liečivej  vody)  alebo  prírodnej 
minerálnej  vody  (prírodnej  termálnej  minerálnej  vody)  sa  predkladá  Štátnej 
kúpeľnej komisii ktorá rozhodne o uznaní predmetnej vody, resp. vzduchu.

Návrh  na  uznanie  kúpeľného  miesta  aj  s  návrhom  Štatútu  kúpeľného 
miesta sa predkladá na uznanie Inšpektorátu kúpeľov a žriediel pôsobiaceho pri 
Ministerstve zdravotníctva SR. Obec alebo mesto, resp. budúci prevádzkovateľ 
kúpeľného zariadenia môže podať žiadosť o uznanie štatútu kúpeľného miesta, 
ktoré  v  záverečnej  a  po  pripomienkujúcej  fáze  schvaľuje  vláda  Slovenskej 
republiky [63.] a rozhodnutie vydá svojím nariadením. Štatút kúpeľného miesta 
spravidla obsahuje:
 Základné ustanovenie.
 Rozsah kúpeľného miesta.
 Opatrenia na ochranu kúpeľného miesta.
 Rozsah vnútorného kúpeľného územia.
 Opatrenia  na  ochranu  vnútorného  kúpeľného  územia  v  súčinnosti  s 
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opatreniami na ochranu prírodných liečivých zdrojov.
 Opis  hraníc  vnútorného  kúpeľného  územia  kúpeľného  miestach  vrátane 

katastrálnej mapy.
 Rozsah  kúpeľného  miesta  a  jeho  spracovanie  v  súčinnosti  s  rozsahom 

vnútorného kúpeľného územia.
 Vyznačenia čísla parciel a listov vlastníctva.
 Opatrenia na efektívnu partnerskú spoluprácu zainteresovaných subjektov na 

národnej, regionálnej a miestnej úrovni.
 Podmienky pre podnikateľskú a inú činnosť vo vnútornom kúpeľnom území.
 Spoločné a záverečné ustanovenia.

Rozhodnutie o uznaní prírodnej liečivej vody, resp. rozhodnutie o zrušení 
jej  uznania  schválením  vlády  SR  sa  takisto  zverejňuje  v  Zbierke  zákonov 
nariadením vlády SR a doručuje sa účastníkom konania; obci alebo mestu na 
ktorej  území sa prírodný liečivý zdroj  nachádza;  stavebnému úradu a orgánu 
štátnej vodnej správy príslušnému podľa miesta výskytu prírodného liečivého 
zdroja;  orgánom územného plánovania,  Ministerstvu dopravy a výstavby SR; 
Ministerstvu  životného  prostredia  SR  a  Ministerstvu  hospodárstva  SR. 
Progresívnym posunom v procese posudzovania by bola zmena v schvaľovaní 
štatútu  kúpeľného  miesta  iba  Ministerstvom  zdravotníctva  SR  a  vydaním 
vyhlášky v Zbierke zákonov. 

Za kúpeľné miesto je vyhlásená časť územia mesta alebo obce na ktorom 
sa  nachádzajú  prírodné  liečivé  zdroje,  prírodné  liečebné  kúpele,  kúpeľné 
liečebne  a  iné  zariadenia  potrebné  na  vykonávanie  kúpeľnej  starostlivosti. 
Zároveň je vyhlásené kúpeľné územie v príslušnom kúpeľnom priestore, ktorého 
rozsah je určený štatútom kúpeľného miesta. Na kúpeľnom území sa uplatňuje 
ochrana kúpeľného režimu. Fyzické alebo právnické osoby, ktoré organizujú na 
kúpeľnom  území  kultúrne,  vzdelávacie,  rekreačné,  športové  a  iné  podujatia, 
zabezpečujú:
 hygienické a epidemiologické opatrenia a dohľad nad ich plnením,
 ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami,
 spoločensko-kultúrne podujatie v súlade s povoleným účelom a časom a v 

súlade s kúpeľným štatútom,
 dodržiavanie nočného pokoja v čase od 22:00 hod. do 6:00 hod.

Na kúpeľnom území je zakázané:
 nakladať s odpadom okrem zberu a odvozu odpadov,
 vykonávať chemický posyp komunikácií,
 používať  prostriedky  na  chemickú  ochranu  rastlín  a  trvalých  trávnych 

porastov  okrem  prostriedkov  zapísaných  do  zoznamu  schválených 
prípravkov na ochranu rastlín  a  mechanizačných prostriedkov na  ochranu 
rastlín,
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 intenzívne  prevádzkovať  poľnohospodársku  a  lesnú  výrobu  okrem 
nevyhnutných agrotechnických opatrení,

 intenzívne chovať zvieratá,
 vodiť psov bez náhubku a vôdzky,
 umiestňovať a prevádzkovať predajné pulty a stánky, predávať ambulantným 

spôsobom  okrem novinových  stánkov,  ktorých  umiestnenie  povolí  mesto 
alebo obec po dohode s prevádzkovateľom prírodných liečebných kúpeľov,

 stavať bytové domy, školiace zariadenia a iné objekty, ktorých funkcia je v 
rozpore s funkciou kúpeľného územia [63.].

Urbanistická koncepcia zóny je vypovedaná hlavnými kritériami posúdenia, ako 
poloha a umiestnenie stavby na pozemku, dodržanie uličnej a stavebnej čiary, 
stanovenie šírky, hĺbky a výšky zastavania a napojenie stavby na dopravnú a 
technickú  infraštruktúru,  riešenie  ozelenenia  územia,  ako  i zhodnotenie 
architektonického riešenia stavieb z hľadiska zachovania charakteru existujúcej 
zástavby v rámci priestorov kúpeľného miesta, námestí  a ulíc a ich dopad na 
siluetu územia kúpeľného miesta v ochrannom pásme II. stupňa.

Činnosti  súvisiace  s  ochranou  kúpeľného  režimu  zabezpečuje 
prevádzkovateľ  prírodných  liečebných  kúpeľov  [66].  Na  kúpeľnom  území 
prevádzkovatelia a ďalší využívatelia prírodných liečivých zdrojov a liečebných 
klimatických  podmienok  sú  povinní  vytvárať  kúpeľné  prostredie,  ktorého 
súčasťou sú zdravotné liečebne,  kúpeľné liečebne,  parky,  kolonády, kultúrno-
spoločenské  objekty,  technické  a  balneotechnické  zariadenia  a  primerane  k 
počtu  lôžok  podieľať  sa  na  nákladoch  s  tým  spojených. Obec  alebo  mesto 
zároveň rešpektuje zákaz všetkých činností negatívne ovplyvňujúcich fyzikálne, 
chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo 
minerálnej  vody,  jej  využiteľné  množstvo,  zdravotnú  bezchybnosť  alebo 
výdatnosť prírodného zdroja. Hygienické a epidemiologické opatrenia a dohľad 
nad ich plnením; ochranu zdravia pred hlukom a vibráciami; konanie kultúrno-
spoločenských podujatí;  rešpektovanie zákazov nakladania  s  odpadom okrem 
zberu a odvozu odpadov, resp. vykonávania chemického posypu komunikácií a 
pod. zabezpečuje obec alebo mesto všeobecne záväzným nariadením.

Podrobnosti  o prevádzke prírodných a umelých kúpalísk,  resp.  bazénov 
a podrobnostiach o požiadavkách na kvalitu vody kúpalísk a bazénov, vody na 
kúpanie a jej kontrolu ustanovuje zákon č. 252/2006 Z. z., ktorý charakterizuje 
ukazovatele kvality vody na kúpanie a ich medzné hodnoty, rozsah a početnosť 
kontroly  kvality  vody  na  kúpanie,  požiadavky  na  vybavenie,  priestory, 
dispozičné  riešenia na  prevádzku  prírodných  kúpalísk,  budovaných  kúpalísk 
a bazénov  pre  dojčatá  a batoľatá  a náležitosti  prevádzkového  poriadku  na 
kúpaliskách [24.]. 

91



92



Obce alebo mestá na ktorých území je uznané kúpeľné miesto a určené 
kúpeľné územie, realizujú ustanovenia štatútu kúpeľného miesta a dodržiavajú 
opatrenia ním určené v rozsahu svojej kompetencie. Hranice kúpeľného územia 
sú vyznačené aj v územnoplánovacej dokumentácii. Obec alebo mesto zároveň 
rešpektuje  zákaz  všetkých  činností  negatívne  ovplyvňujúcich  fyzikálne, 
chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo 
prírodnej  minerálnej  vody,  jej  využiteľné  množstvo,  zdravotnú  bezchybnosť 
alebo  výdatnosť  prírodného  liečivého  zdroja  alebo  prírodného  minerálneho 
zdroja.  Miestna  územná samospráva  vydáva  všeobecne  záväzné  nariadenia  z 
dôvodu zabezpečenia hygienických a epidemiologických opatrení a dohľad nad 
ich  plnením;  ochrany  zdravia  pred  hlukom a  vibráciami;  konania  podujatí  v 
súlade  s  kúpeľným  štatútom;  rešpektovanie  zákazov  nakladania  s  odpadom 
okrem  zberu  a  odvozu  odpadov,  resp.  vykonávania  chemického  posypu 
komunikácií v zimnom období.

Hranice  kúpeľného  územia  v  meste  alebo  obci  zabezpečuje 
prevádzkovateľ prírodných liečebných kúpeľov po dohode s miestnou územnou 
samosprávou  označením  na  prístupových  komunikáciách  informačnými 
tabuľami.  Štátna  kúpeľná  komisia  predkladá  podklady  týkajúce  sa  hraníc 
kúpeľného  územia  katastrálnemu  úradu  na  zaevidovanie  hraníc  kúpeľného 
územia  v  katastri  nehnuteľností.  V kúpeľnom turizme  -  SPA health  & SPA 
wellness - by mali dostať väčší priestor produkty turizmu oslovujúce nielen úzky 
segment klientely chorých, rekonvalescentov a pod., ale aj pracujúcu generáciu, 
manažérov, rodiny s deťmi a pod. V zahraničí s pobytmi za dobrovoľnej účasti 
odborného zdravotného personálu na mieste pobytu sú pozitívne skúsenosti  a 
prispievajú  k lepšiemu  využitiu  kúpeľných  kapacít,  regenerácii  tela,  mysle  i 
duše  domáceho  i  zahraničného  turistu.  V  neposlednom  rade  kúpele, 
multifunkčné termálne kúpaliská, akvaparky, SPA wellness a pod. si zaslúžia aj 
ohodnotenie v rámci Národného systému kvality služieb v turizme.

7.3 Potenciál domáceho turizmu v SPA wellness

Kúpeľníctvo v domácom turizme je uskutočňovaný pre turistu na území 
vlastného štátu. Predstavuje  formu  účasti  aj  obyvateľstva  na  turizme  v 
rekreačnom  priestore,  napr.  kúpeľné  parky,  priľahlé  lesy  a pod.,  kde  formou 
oddychu,  pohybu,  zábavy  je  uskutočňovaný  proces  reprodukcie  fyzických  a 
duševných síl  ľudí.  Pre tento hlavný druh turizmu je charakteristický pobyt vo 
vhodnom prírodnom prostredí. Rekreácia nepredstavuje  len pasívny oddych, ale 
zdôrazňuje aj aktívnu účasť v záujme znásobenia účinku prostredia na zdravie. 
Príležitosť  pre  naplnenie  regeneračnej  a  rekreačnej  funkcie  majú  tie 
strediská/centrá turizmu, ktoré nemajú tradíciu, resp. záujem poskytovať služby s 
prísnou medicínskou starostlivosťou a prírodná minerálna voda nemá taký rozsah 
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liečebných  účinkov,  aby  sa  stala  základnou  podmienkou  pre  zdravotnú 
starostlivosť. Tieto lokality sú prístupné pre širokú verejnosť a je predpoklad ich 
ďalšieho rozvoja pre potreby turistov (napr. Podhájska, Bešeňová, Poprad, Vrbov, 
Veľký  Meder,  Dunajská  Streda  a  pod.).  Pobyt  v  prírode,  aktívna  rekreačná  a 
športová činnosť tvoria hlavnú náplň využívania voľného času a priaznivé vplyvy 
prírodného  prostredia,  klímy,  vzduchu,  termálnej  vody,  vegetácie  a pod.  sa 
prejavujú ako regeneračný účinok. 

Podpora  rozvoja  prevádzkovateľov  a  organizácií  slúžiacich  rozvoju 
kúpeľníctva v turizme je zameraná na poskytovanie poradenstva, informácií a 
vzdelávaní,  pričom  finančné  zdroje  sú  nevyhnutné.  Obzvlášť  je  potrebné 
uprednostňovať tie, ktoré pripravujú produkty vyhovujúce priamo v kúpeľoch, 
resp. kúpeľných miestach, napr. poradenstvo a vzdelávanie na miestnej úrovni 
priamo na mieste, alebo v prípade finančných inštitúcií, napr. mikropôžičkové 
alebo malé grantové schémy. Významné je zavádzať finančné nástroje tak, aby 
pôsobili dovnútra územia a sú vertikálneho pôvodu a decentralizované. Cieľom 
podpory rozvoja kúpeľníctva v domácom turizme na Slovensku je:
 zvýšenie povedomia o možnostiach trávenia dovolenky v domácom území,
 zabezpečenie zvýšeného využívania existujúcich kúpeľných kapacít  najmä 

v mimosezónnom  období,
 vytvorenie podmienok pre účasť sociálne slabších vrstiev domácich turistov 

a aktívnych seniorov,
 skvalitnenie regionálnych produktov a ich využitie v rozširovaní ponuky pre 

kúpeľníctvo v turizme. 
Potenciál  v  SPA  health  & SPA  wellness  v  turizme  a  medicínsky 

orientovaných  produktov  v  kúpeľoch  a  termálnych  kúpaliskách  možno 
orientovať  podľa  vývoja  zdravotného  stavu  obyvateľstva  (nadváha,  vysoký 
krvný  tlak,  chronická  únava,  depresie...);  stavu  zdravotníckeho/medicínskeho 
systému  (jeho  finančná  záťaž,  financovanie  prevencie  zdravia);  zdravotného 
uvedomenia obyvateľstva (zdravotné dovolenky, priebežná prevencia  zdravia, 
preventívne  vyšetrenia  počas  pobytu  v  kúpeľoch,  kurzy  zdravého  životného 
štýlu a pod.). Kvalitatívne kritériá pre SPA health & SPA wellness sú:
 medicínske a vysoko odborne špecializované zázemie,
 uznané  miestne  prírodné  liečebné  vodné  minerálne  zdroje,  klimatické 

prostredie, vody a chránené kúpeľné prostredie,
 vysoký štandard služieb v mieste (ubytovanie, stravovanie, šport, obchodná 

sieť, doplnkové služby...),
 infraštruktúra miesta ako „centra zdravia“,
 kvalitná personálna komunikácia a vzdelanie personálu,
 široká ponuka kultúrnych a spoločenských aktivít,
 pekná krajina a prírodné okolie sídla kúpeľných miest, termálnych kúpalísk, 
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akvaparkov, budovaných a prírodných kúpalísk,
 ponuka pre sociálne kontakty (park, výstavné siene, galérie, divadlá),
 komplex služieb navodzujúci pozitívne myslenie a radosť zo života. 

 Tam, kde sa nachádza prírodná termálna minerálna voda, resp. kvalitná 
prírodná voda zohrievaná,  sú  vo zvýšenom množstve  uplatňované zariadenia 
SPA wellness. 

Vybrané SPA wellness zariadenia na Slovensku

Názov / základná 
charakteristika

Vstupné na 
deň dospelý / 

dieťa (€)

Hĺbka 
bazénov

(m)

Teplota 
vody
(°C)

Otvorené bazény
zima / leto

(počet)

Wellness hotel 
Zochova chata 

Modra-Harmónia

celodenný 
50,00

1,8 30 1 / 1

SAI Wellness 
akvapark Senec

22,00 – 12,00 0,2 – 1,8 28 - 32 1 / 3

Wellness hotel 
Orchidea

Veľký Meder
5,00 / 2,50 0,9 – 1,3 30 - 33 2 / 2

RELAX®

AQUA & SPA
Trnava

13,00 / 18,00 0,2 – 1,3 28 - 38 4 / 4

x-bionic®sphere 
Wellness Arena 

Šamorín - Čilistov
50,00 / 42,00

sauny – 7 druhov, jacuzzi, soľná 
jaskyňa, masáže, turecký kúpeľ

Wellness
Kalná nad Hronom

3,00 / 2,50 1,3 32 - 34 1 / 1

Relax centrum
Palárikovo

12,00 / 7,00 1,2 – 1,8 31 1 / 1

Wellness Zelená 
žaba Trenčianske 

Teplice
9,50 / 5,00 1,2 - 18 28 -30 0 / 2

Wellness hotel 
Kaskády Sliač - 

Sielnica
20,00 / 9,60 1,2 – 1,8 32 2 / 3

Miraj Resort 10,00 / 5,00 1,2 – 1,5 27 0 / 2
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Lučenec

hotel SITNO 
Vyhne

9,00 / 4,50 0,3 – 1,2 28 - 38 6 / 8

Termal Raj, 
hotel Sorea Máj
Liptovský Ján

5,00 / 3,30 0,7 – 1,8 28 2 / 2

Kúpele 
APHRODITE 

Rajecké Teplice
28,00 / 18,00 0,1 - 1,2 20 - 40 7 / 7

Wellness Hotel 
Patince

13,00 / 9,00 0,6 – 1,2 31 - 36 4 / 6

Aqua-Vital Park
Lúčky

11,00 / 8,00 0,2 – 1,2 28 - 38 3 /3

Wellness Spa 
Bardejovské kúpele

5,00 / 3,50 0,2 – 1,2 32 - 36 3 / 3

Wellness Grand 
hotela Permon - 

Podbanské
12,00 1,2 – 1,9 30 3 / 3

AQUA Relax, Hotel 
Sorea TITRIS

Tatranská Lomnica
12,80 / 10,20 1,2 27 - 32 2 / 2

hotel International 
Veľká Lomnica

8,00 / 4,00 1,2 – 1,3 30 - 36 2 / 2

Wellness svet - hotel
Sorea TRIGAN
Štrbské Pleso

16,00 / 10,00 0,2 – 1,2 32 2 / 2

Wellness URANIA - 
hotel Sorea URÁN
Tatranská Lomnica

10,00 / 8,00 0,1 – 1,3 32 2 / 2

  Zdroj: Vlastné spracovanie z [23.].

Celkový  úspech  a  spokojnosť  v  kontexte  wellness  je  podmienené 
aktivitou  jednotlivca  ako zbierka  dosiahnutých  cieľov osobnej  pohody počas 
života. SPA wellness je efektívnou súčasťou starostlivosti o zdravie cez vodu a 
pohybom pre pohodu a fyzickú spokojnosť, využíva najmodernejšie poznatky 
vedy a výskumu z oblasti  balneológie,  fyzikálnej  medicíny,  zdravej  výživy a 
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fyzickej  rehabilitácie.  Na  Slovensku  je  vybudované  kúpeľné  prostredie  s 
dostatkom  kultivovanej  zelene,  kľudových  zón,  športovísk,  kultúrnych 
zariadení,  oplývajúce  bohatou  gastronomickou  ponukou  a  vysokou  kvalitou 
ovzdušia. Kúpeľné územia sú pre vysokú kvalitu prostredia a infraštruktúry aj 
vyhľadávanými  centrami  pre  konanie  konferencií,  kongresov,  festivalov,  sú 
miestami pre rekreáciu a odpočinok vyžadujúcich liečenia ako aj zdravých ľudí.

8.  OCHRANA PRÍRODNÉHO PROSTREDIA A PODZEMNÝCH VÔD

Kúpeľné miesta sústredené na poskytovanie lekárskej starostlivosti budú aj 
v  budúcnosti  presadzovať  zdravotnú  funkciu  (napr.  Piešťany,  Trenčianske 
Teplice, Dudince,  Bardejov a pod.) ako aj preventívne, relaxačné, oddychové a 
zotavovacie  zameranie.  Predpokladmi  rozvoja  kúpeľníctva  v  turizme  je 
existencia:
 prírodných liečivých zdrojov (voda, bahno, plyn, klíma, vzduch, minerálne 

pramene),
 vhodného  prírodného  prostredia  (ekologicky  čisté  prostredie  s  veľkými 

plochami upravených parkov a sadov, kľud a pokoj),
 spoločenského a kultúrneho života (filmové a hudobné festivaly, koncerty a 

výstavy).
Cieľom každého strediska/centra v mikroregióne, resp. regióne turizmu by 

sa  mal  stať  rozvoj  a  ponuka  komplexného  produktu  turizmu  s  primeranou 
ochranou životného prostredia a podzemných vôd a tým aj zaradenie do skupiny 
stredísk/centier,  ktoré  sa  stanú trvalým udržateľným cestovným a  pobytovým 
cieľom turistov uplatňujúcich kúpeľníctvo v turizme. Obmedzenia sú výraznou 
prekážkou ďalšieho rozvoja infraštruktúry a služieb stredísk/centier turizmu, ako 
základnej  podmienky  dosiahnutia  európskej  úrovne  služieb  v  turizme. 
Strategickým cieľom by malo byť dosiahnutie čo najviac komplexne vybavených 
a konkurencieschopných stredísk/centier s možnosťou ponúkať rôzne produktové 
skupiny turizmu na Slovensku. 

8.1  Ochrana prírody a chránené krajinné oblasti

Hľadanie spoločných východísk umožňujúcich udržateľný rozvoj turizmu 
pri  súčasnom rešpektovaní princípov ochrany prírody je veľmi náročné aj pri 
zostavovaní zonácií chránených území na Slovensku. V súčasnosti na Slovensku 
sa  nachádza  9  národných  parkov  a  14  chránených  krajinných  oblastí. 
Rozsiahlejšie  územia  prevažne  s  ekosystémami  podstatne  nezmenenými 
ľudskou činnosťou alebo v jedinečnej a prirodzenej krajinnej štruktúre, tvoriace 
nadregionálne  biocentrá  a  najvýznamnejšie  prírodné  dedičstvo,  v  ktorom  je 
ochrana  prírody  nadradená  nad  ostatné  činnosti,  môže  vláda  SR nariadením 
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vyhlásiť za národný park. Rozsiahlejšie územie, spravidla s výmerou nad 1000 
ha,  s  rozptýlenými  ekosystémami  významnými  pre  zachovanie  biologickej 
rozmanitosti a ekologickej stability, s charakteristickým vzhľadom krajiny alebo 
so  špecifickými  formami  historického  osídlenia,  Ministerstvo  životného 
prostredia  SR  ustanovuje  za  chránenú  krajinnú  oblasť maloplošné  chránené 
územia  v  rozsahu,  štruktúre  a  v  počte.  Do  súčasnosti  je  ustanovených  222 
národných  prírodných  rezervácií,  383  prírodných  rezervácií,  187  chránených 
areálov a 231 národných prírodných pamiatok. Národná sieť chránených území 
zaberá 23,3 % územia Slovenska, avšak doteraz nebola prehodnotená z hľadiska 
skutočnej potreby ochrany jednotlivých ohrozených biotopov a druhov. 

Súčasný  stav  ochrany  prírody  má  za  následok  aj  obmedzenia 
podnikateľských aktivít  zameraných na rozvoj  turistických oblastí  Slovenska, 
ktorých väčšina sa nachádza na území s najvyšším stupňom ochrany prírody. 
Obmedzenia sa priamo dotýkajú aj územne najbližších miest a obcí, v ktorých 
nepriaznivo vplývajú na rozvoj služieb a tvorbu pracovných príležitostí. Týkajú 
sa hlavne činností spojených s novou výstavbou alebo modernizáciou:
 čistiarní odpadových vôd a kanalizačných systémov,
 ubytovacích a stravovacích objektov,
 prístupových komunikácií a parkovacích plôch,
 záchytných nádrží a rozvodov vody pitnej, minerálnej, liečivej a termálnej,
 označených peších turistických chodníkov a cykloturistických trás.

V záujme zjednodušenia podmienok vývoja turizmu v územnej samospráve a 
rešpektovania princípov udržateľného turizmu pre rozvoj je vhodné realizovať 
niektoré dôležité zmeny, napr.:
 redukované plochy veľkoplošne chránených území premietnuť do záväznej 

časti  územných  plánov  príslušných  územných  celkov  s  cieľom  zvýšiť 
záujem  o  investovanie,  vytváranie  nových  podnikateľských  aktivít  a 
pracovných príležitostí na tomto území,

 prehodnotiť hranice chránených území s cieľom redukovať počet a rozsah 
veľkoplošne chránených území a chrániť iba mimoriadne časti prírodného 
prostredia,

 z chránených území vyňať dlhodobo urbanizovaný priestor – intravilán miest 
a  obcí,  cestnú  sieť,  základnú  infraštruktúru,  infraštruktúru  turizmu (trasy 
lanoviek a vlekov, zjazdové a bežecké trate, technické zasnežovania, pešie 
turistické a cykloturistické trasy a pod.),

 upravené a “očistené” chránené územia zaradiť do národného zoznamu ÚEV 
NATURA,

 prehodnotiť počet a obsahovú náplň jednotlivých stupňov ochrany prírody,
 zjednodušiť a výrazne skrátiť doterajší viacstupňový časovo náročný proces 

a lehoty vydávania stanovísk, resp. výnimiek k podnikateľským zámerom v 
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turizme  a  zmeniť  ho  na  jednoduchý  a  efektívny  proces  v  odborne 
spôsobilých subjektoch.

Ochrana  prírodného  liečivého  zdroja  a prírodného  minerálneho  zdroja 
pred  činnosťami,  ktoré  môžu  nepriaznivo  ovplyvniť  chemické,  fyzikálne, 
mikrobiologické a biologické vlastnosti vody, zdravotnú bezchybnosť, množstvo 
vody a výdatnosť prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja, 
sa zabezpečuje ochrannými pásmami prírodných liečivých zdrojov a prírodných 
minerálnych zdrojov. Ochrana prírodných liečivých a prírodných minerálnych 
zdrojov a ochranné pásma sú určované v nadväznosti na podmienky vyplývajúce 
z hydrogeologického  kolektora  podzemnej  vody  a  prírodných  faktorov.  Za 
účelom naplnenia požiadaviek Ministerstvo zdravotníctva SR vydáva všeobecne 
záväzný právny predpis s ustanovením ochranných pásiem a druhov zakázaných 
činností. Ochranné pásma možno upravovať, meniť alebo rušiť, ak sa zmenili 
alebo zanikli dôvody na ich určenie [47.].

Na ochranu životného prostredia poskytuje Ministerstvo zdravotníctva SR 
povolené hodnoty záťaže jednotlivých zložiek životného prostredia z hľadiska 
vplyvov na zdravie človeka. V rámci obojstrannej spolupráce (zdravotníctvo – 
životné prostredie) sú realizované: 
 výpočty  prírodných  a  využiteľných  zdrojov  minerálnych  vôd  a  určovaní 

ochranných pásiem prírodných liečivých a prírodných minerálnych zdrojov;
 zabezpečované podmienky na výkon regeneračných a rekondičných pobytov 

a speleoterapie v osobitne na to určených jaskynných priestoroch;
 prieskum v ochranných pásmach prírodných liečivých zdrojov a prírodných 

minerálnych zdrojov;
 identifikácia vôd určených na kúpanie;
 vydávanie  opatrení  na  dosiahnutie  požadovanej  kvality  vody  určenej  na 

kúpanie ako aj pri vytváraní a zachovaní profilov vôd určených na kúpanie.
Pre  koordináciu  vybavenosti  a  jej  kompletizáciu  v záujme  ponuky 

produktov turizmu Slovenska je potrebné, aby strediská/centrá turizmu, kúpeľné 
miesta, obce i mestá vrátane Bratislavy, hlavného mesta SR, mali vypracovaný 
program  hospodárskeho  a sociálneho  rozvoja.  Tým  by  sa  strediská/centrá 
turizmu  opierali  tak  o  prípustné  územné  možnosti  rozvoja,  o  ekologickú 
únosnosť  územia,  ako  aj  ekonomické  ciele  a  možnosti  konkurencieschopnej 
ponuky v turizme. 

8.2  Ochrana podzemných vôd a pásma prírodnej minerálnej vody

Základné  pravidlá  ochrany kvality  a  množstva  vôd a  ich  racionálneho 
využívania v rámci územia Slovenska sú zabezpečované štátom prostredníctvom 
orgánov  štátnej  správy  v  súlade  s  platnými  legislatívnymi  predpismi, 
koncepčnými a plánovacími dokumentmi, ktoré stanovujú zásadné smerovanie 
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vodného  hospodárstva  a  určujú  postup  a  etapizáciu  jednotlivých  činností. 
Týmito dokumentmi sú najmä Koncepcia vodohospodárskej politiky Slovenska 
a Vodný plán Slovenska, ktorý predstavuje súhrn činností a opatrení zameraných 
aj na využívanie a ochranu útvarov podzemných vôd. 

Okrem primeraného odvádzania a čistenia odpadových vôd vo všetkých 
aglomeráciách nad 2 tis.  obyvateľov (v súlade so záväzkami Slovenska voči 
Európskej  únii),  v  rámci  stanovených  základných  opatrení  je  potrebné 
zabezpečiť vo vzťahu ku kvalite podzemných vôd aj opatrenia na redukovanie 
znečistenia dusíkatými látkami, pesticídami a ostatnými chemickými látkami. V 
zraniteľných  oblastiach  je  potrebné  zabezpečiť  zníženie  znečistenia  z 
poľnohospodárstva  dôsledným  dodržiavaním  programu  poľnohospodárskych 
činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach.

Vhodné je venovať sa monitorovaniu a sledovaniu vývoja kvality vôd, 
monitorovať vplyv škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok na podzemné 
vody.  V  prípade  liečivých  termálnych  a  minerálnych  vôd  sa  monitorovanie 
vykonáva  spravidla  týždenne.  K  tomu  je  potrebné  udržiavať  a  obnovovať 
existujúcu  sieť  pozorovacích  staníc  pre  monitorovanie  kvantity  a  kvality 
zrážkových, povrchových a podzemných vôd. V prípade, ak sa monitorovaním 
vplyvu škodlivých látok a obzvlášť škodlivých látok na podzemné vody zistia 
úniky,  ktoré  spôsobujú  ohrozenie  kvality  vôd,  je  nutné  vyhodnotiť  rozsah 
znečistenia. Pravidelne sledovať koncentrácie znečisťujúcej látky v podzemných 
vodách, vypracovať rizikovú analýzu, ak sa spozná riziko ohrozenia stavu vôd a 
stúpajúce trendy znečisťujúcich látok v podzemných vodách, ako aj realizovať 
opatrenia na nápravu [36.]. 

Pozornosť  je  potrebné  venovať  aj  environmentálnym  záťažiam  a 
zabezpečovaniu  ich  sanácií.  Podstatným  opatrením  na  zlepšenie  zlého 
kvantitatívneho  stavu  útvarov  podzemných  vôd  je  prehodnotenie  spôsobu 
využívania  vody  v  piatich  útvaroch  podzemných  vôd,  ktoré  vykazujú  zlý 
kvantitatívny  stav  z  celkového  počtu  101  vodných  útvarov.  K  doplnkovým 
opatreniam patrí  najmä  budovanie  prepojení  vodárenských  sústav  za  účelom 
efektívneho  prerozdeľovania  vody,  znižovanie  strát  vody  vykonávaním 
pravidelnej  obnovy  vodovodnej  siete,  prehodnotenie  využiteľných  množstiev 
podzemnej  vody  vo  vzťahu  ku  klimatickým  zmenám,  vykonávanie  kontroly 
odoberaných množstiev vody, kvality minerálnej a termálnej vody a pod. [43.]. 

Významnú  pozornosť  si  zasluhuje  určovanie  ochranných  pásiem, 
opatrenia na ochranu vôd a technické úpravy v ochranných pásmach  z dôvodu 
určovania podrobností ochranných pásiem vodárenských zdrojov, o opatreniach 
na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských 
zdrojov.  Základnými  kritériami  pre  identifikáciu  náhradných  zdrojov  pitných 
podzemných  vôd  je  ich  využiteľné  množstvo,  vyhovujúce  kvalitatívne 
ukazovatele a nízka zraniteľnosť. Tieto zdroje by mali mať dobré kvalitatívne 
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vlastnosti, dlhý čas zdržania a nízku zraniteľnosť. 
Ochrana  prírodného  liečivého  zdroja  a  prírodného  minerálneho  zdroja 

pred  činnosťami,  ktoré  môžu  nepriaznivo  ovplyvniť  chemické,  fyzikálne, 
mikrobiologické  a  biologické  vlastnosti  vody,  jej  zdravotnú  bezchybnosť, 
množstvo  vody  a  ich  výdatnosť  sú  zabezpečované  ochrannými  pásmami. 
Ochranné  pásma  sú  určované  na  základe  podmienok  vyplývajúcich  z 
hydrogeologického kolektora podzemnej  vody a ďalších prírodných faktorov. 
Hydrogeologický  kolektor je  horninové  teleso,  ktorého  priepustnosť  je  v 
porovnaní  s  priepustnosťou  bezprostredne  priľahlého  horninového  prostredia 
natoľko väčšia, že gravitačná voda za rovnakých hydraulických podmienok sa 
pohybuje omnoho ľahšie. Jedná sa o horninové teleso s výrazne (rádove) vyššou 
priepustnosťou ako je susediace horninového prostredie [36.]. Ochranné pásma 
sú určované v dvoch stupňoch na základe odborných podkladov a  posudkov 
vypracovaných odborne spôsobilou osobou. 

Ochranné pásmo I. stupňa sa určuje pre územie výverovej oblasti alebo 
pre  územie  zaberajúce  okolie  prírodného  liečivého  zdroja  a  prírodného 
minerálneho  zdroja.  Ochranné  pásmo  pre  výverovú  oblasť  je  určované,  ak 
prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne zdroje sú zachytené plytko pod 
povrchom terénu alebo to vyžadujú geologické a hydrogeologické pomery. Pre 
prírodné  liečivé  zdroje  alebo  prírodné  minerálne  zdroje  zachytené  vrtmi  vo 
väčšej hĺbke sa ochranné pásmo I. stupňa určí kruhom s polomerom 25 m od 
prírodného vodného zdroja, ak kolektor minerálnej vody je od povrchu terénu 
chránený dostatočnou hrúbkou nepriepustných hornín. Každý prírodný liečivý 
zdroj a prírodný minerálny zdroj sa ochraňuje určením pásma fyzickej ochrany 
spravidla v rozsahu 10 x 10 m vo voľnom teréne.

Ochranné pásmo II.  stupňa chráni hydrogeologický kolektor minerálnej 
vody, jeho tranzitno-akumulačnú, prípadne infiltračnú oblasť alebo ich častí. V 
ochrannom  pásme  II.  stupňa  sa  môžu  vymedziť  čiastkové  pásma  s  rôznou 
mierou ochrany. V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky 
činnosti,  ktoré  by  mohli  negatívne  ovplyvniť  fyzikálne,  chemické, 
mikrobiologické a biologické vlastnosti prírodnej liečivej vody alebo prírodnej 
minerálnej  vody,  jej  využiteľné  množstvo,  zdravotnú  bezchybnosť  alebo 
výdatnosť vodného liečivého minerálneho zdroja.

Pri  určovaní  hraníc  ochranných  pásiem  sa  prihliada  na  hranice 
jednotlivých pozemkov podľa katastra nehnuteľností, ako aj na prírodné a umelé 
hranice v teréne. Náklady spojené s určením a vyznačením hraníc  ochranných 
pásiem  v  teréne  na  prístupových  cestách  uhradí  využívateľ  zdroja,  t.j. 
prevádzkovateľ kúpeľov. Ak prírodné liečivé zdroje alebo prírodné minerálne 
zdroje využíva viac prevádzkovateľov, podieľajú sa na úhrade nákladov podľa 
pomeru  ich  využívania.  Ak  nemá  prírodný  liečivý  zdroj  alebo  prírodný 
minerálny  zdroj  prevádzkovateľa,  uhradí  tieto  náklady  Ministerstvo 
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zdravotníctva SR. Náklady na zmenu už existujúcich ochranných pásiem uhradí 
ten, kto predložil návrh na úpravu [63].

Podmienky  ochrany  verejného  zdravia  a charakteristiky  determinantov 
zdravia, napr. voda určená na ľudskú spotrebu, na kúpanie, budované a prírodné 
kúpaliská,  byty  nižšieho  štandardu  a ubytovacie  zariadenia,  telovýchovné 
zariadenia,  zariadenia  spoločného  stravovania  a  pod.  sú  právne  ustanovené. 
Potrebné  je  dodržiavať  opatrenia  orgánov  štátnej  správy  v oblasti  verejného 
zdravotníctva  pri  mimoriadnych  udalostiach,  podmienky  prevencie  ochorení 
u ľudí, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri ochrane verejného 
zdravia, výkon štátneho zdravotného dozoru.  Orgány verejného zdravotníctva 
spolupracujú v rámci svojej pôsobnosti pri ochrane a podpore verejného zdravia 
s obcami, mestami a samosprávnymi krajmi. Náhradu nákladov vzniknutých pri 
plnení povinností  znáša ten kto tieto povinnosti  plní,  pričom príslušný orgán 
verejného  zdravotníctva  môže  rozhodnúť,  že  tieto  náklady  bude  znášať  štát 
alebo obec, resp. mesto.

9.  MARKETING A POPULARIZÁCIA V SPA HEALTH &
     SPA WELLNESS 

Podstatným súborom taktických nástrojov vytvára marketingový mix pre 
výstup,  ktorý  tvorí  súbor  hmotných  i nehmotných  produktov  a je  príčinou 
rozšírenia štyroch nástrojov marketingového mixu, t.j.  produkt,  miesto,  cena, 
propagácia,  o ďalšie  štyri,  t.j.  ľudia,  materiálne  prostredie,  procesy 
a v neposlednom rade  aj  partnerstvo,  ktoré  zaručuje  spoluprácu  subjektov na 
spoločnej  tvorbe  kúpeľníctva  v  turizme.  Prezentácia  a  popularizácia  zohráva 
významnú  úlohu  z  dôvodu  poskytnutia  efektívnej   informácie  o  destinácii, 
kúpeľnom  mieste,  ubytovaní,  stravovaní,  balíčku  služieb,  resp.  spojených 
služieb v turizme pre turistu.

9.1 Príležitosti zviditeľnenia kúpeľných miest a termálnych kúpalísk

Marketing a popularizácia kúpeľníctva v turizme by mala byť prienikom 
názorov  obyvateľov,  návštevníkov  a zúčastnených  subjektov  v  turizme  v 
kúpeľoch, resp.  kúpeľných miestach,  ako aj  mestách a obciach s prevádzkou 
termálnych kúpalísk tak, aby vyjadrovali: 
 vhodnú vybavenosť,
 príťažlivé, bezpečné a zdravé prostredie,
 obyvatelia, turisti a podniky, že sa nesnažia odísť, ale do nej prichádzajú,
 poskytovanie vhodného ubytovania a  zamestnancom vhodný zárobok,
 umožňovanie priestoru na rozvoj podnikania,
 dobrú vybavenosť základnou infraštruktúrou a cestnými komunikáciami,
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 spoločenskú kultúrnosť,
 rozvoj miestneho a regionálneho domáceho a príchodového medzinárodného 

turizmu.
 Mnohé  mestá  a  obce  poskytujú  ponuku  tak,  ako  to  umožňujú  ich 

vlastnosti a danosti geografického územia v súčinnosti s relevantnými právnymi 
predpismi, napr. miestne dane, mieste poplatky za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady, pravidlá o majetku obce, o obecnom zriadení, o rozpočtových 
pravidlách a pod. To znamená, že prvky marketingového mixu čiastočne strácajú 
na  význame pričom mesto  a obec  kladie  dôraz  aj  na  iné  pravidlá  spojené  s 
cestovným  ruchom.  Prostredníctvom  marketingového  mixu  môže  ponúkať 
produkty  turizmu  obyvateľom,  účastníkom  turizmu,  súkromnému  sektoru, 
neziskovým  organizáciám, zahraničným  subjektom  a  pod.  Bez  spracovania 
správneho definovania produktu marketingového mixu v turizme a jeho účinnej 
propagácie nie je možné dosiahnuť marketingovú stratégiu rozvoja turizmu tak, 
aby subjekt miestnej územnej samosprávy mohol mať vplyv na implementáciu 
Európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti turizmu.

Ako projekt môže byť pripravovaná expozícia na výstave alebo veľtrhu, 
pre  ktorý  sa  subjekt  rozhodne  a  môže  byť  veľmi  efektívne  naplánovaná 
pomocou projektu.  Účasť  na  výstave  alebo veľtrhu,  pre  ktorý  sa  ubytovacie 
zariadenie, kúpeľné miesto, mesto alebo obec, stredisko/centrum turizmu a pod. 
rozhodne je možné efektívne naplánovať pomocou projektu. Takýto typ projektu 
obvykle zahŕňa základné pojmy uvedené v logickom rámci.

Logický rámec zhotovenia popularizácie projektu

celkový cieľ - 
zámer

tu sa uvádzajú ciele širšieho sektorového, celonárodného alebo 
regionálneho  programu,  do  ktorého  daný  projekt  prispieva 
(avšak len ako časť programu). niekedy je tiež nazývaný ako 
„rozvojový  cieľ„ alebo „zámer projektu“. 

ciele – účel 
projektu

v tejto časti sa popíšu ciele projektu, ktorých naplnenie prinesie 
dlhodobo  udržateľné  výhody  alebo  priame  prínosy  cieľovej 
skupine, ktorej je projekt určený. ciele naznačujú, čo by  malo 
byť dosiahnuté na konci projektu.  Ciele by mali byť v súlade 
s požiadavkami na rozvoj určenými pre cieľovú oblasť a mali 
by  byť  precízne  formulované  (špecifické,  merateľné, 
akceptovateľné, realistické, časovo vymedzené) tak,  aby bolo 
možné vyhodnotiť, či boli naplnené alebo nie.

výsledky nazývané tiež ako „výstupy“ predstavujú merateľné výsledky, 
ktoré  projekt  vyprodukuje  v  rôznych  štádiách  realizácie. 
výstupy  sú  vyprodukované  uskutočnením  určitého  počtu 
aktivít.  všetky výstupy by sa  mali  vzťahovať  na  vymedzené 
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ciele.

aktivity

aktivity  predstavujú  konkrétne  úlohy alebo činnosti,  ktoré  je 
potrebné  vykonať  (nasadiť  zdroje),  aby  sa  dosiahli  žiadané 
výstupy.  Dosiahnutie  výstupu  je  spojené  minimálne 
s realizáciou jednej aktivity.

vstupy

sú zdroje potrebné na uskutočňovanie aktivít marketingového 
projektu. Pri plánovaní vstupov je potrebné odlíšiť rôzne druhy 
zdrojov  –  personálne,  materiálové,  finančné,  časové, 
informačné, digitalizované a pod. 

predpoklady

je potrebné myslieť na vonkajšie vplyvy, ktoré môžu ovplyvniť 
úspech projektu a brať ich do úvahy ako predpoklady. Tým, že 
identifikujeme  predpoklady  alebo  externé  faktory,  ktoré 
významne ovplyvnia marketingový projekt, je potrebné poznať 
stanovenie  postupu  zohľadňujúceho  možné  problémy,  ktoré 
vzniknú pokiaľ sa predpoklady nenaplnia.

  Zdroj: Vlastné spracovanie.

Prostredníctvom  dvoch  krokov  možno  popularizovať  SPA  health  &  SPA 
wellness spolu  s  fotografiou,  prípadne  video  nahrávkou.  V prvom  kroku  je 
vhodné nahrať  fotografiu  alebo  video.  Druhý krok zahŕňa  vytvorenie  názvu, 
cieľového miesta, názov územnej oblasti (regiónu) a zaradenie do predvolenej 
kategórie: 
 umenie a kultúra,
 ubytovanie a relax,
 organizované podujatia a festivaly,
 gastronómia (jedlo a nápoje),
 príroda a divočina,
 prednosti prírodnej minerálnej a termálnej vody,
 aktivity vo voľnej prírode,
 prístup na cestách (cestovanie autom a cesty vlakom),
 dobrodružstvo v obci, meste alebo regióne turizmu. 

9.2  Marketingový projekt

Projektom  môže  byť  napr.  pripravovaná  návšteva  a  s ňou  spojená 
konferencia, resp. seminár pre potenciálnych zahraničných investorov v rámci 
samosprávnych krajov alebo miestnej územnej samosprávy.  Takýto typ projektu 
obvykle zahŕňa:
 určenie celkového rozpočtu, finančnej čiastky, ktoré je možné vynaložiť na 

dosiahnutie takéhoto cieľa,
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 vymedzenie cieľa,  ktorý sa  očakáva účasťou na výstave dosiahnuť (napr. 
dostať sa do povedomia významných domácich a zahraničných investorov 
alebo touroperátorov),

 podrobný rozpis činností, ktoré je potrebné vykonať pri príprave výstavy, jej 
realizácii  a  po  jej  ukončení  (návrh  a  schválenie  konceptu  komunikácie, 
návrh  propagačných  materiálov,  ich  príprava  a  tlač,  činnosti  spojené 
s komunikáciou a zmluvné vzťahy s organizátorom výstavy a pod.),

 vyhodnotenie efektívnosti a účinnosti, ktorá sa dosiahla účasťou na výstave.
Základné charakteristiky marketingového projektu sú:
 termíny začiatku, realizácie a ukončenia projektu sú dané jednoznačne,
 dosiahnutie určitých špecifických cieľov ak ide o jedinečnú, pravidelne sa 

neopakujúcu udalosť,
 cieľový stav, resp. výsledný produkt sa dosahuje počas stanoveného obdobia 

a v rámci stanovených zdrojov,
 marketingový projekt je „prototyp„ jedinečnej aktivity, ktorá nemá vzor v 

minulosti a nebude opakovaná v budúcnosti  a vzhľadom na jedinečnosť a 
neopakovateľnosť obsahuje prvky neurčitosti a rizika.

Popis časových plánov a grafov by mal byť zvolený tak, aby im tí, ktorí 
ich  budú  používať  dobre  rozumeli  a  aby  dobre  chápali  hľadiská,  ktoré  boli 
akceptované  pri  ich  zostavovaní.  Správny  a  zrozumiteľný  popis  časových 
plánov  bráni  nežiadúcim  nedorozumeniam  pri  realizácii  marketingového 
projektu. Odporúčania pre prípravu a zostavenie medzinárodných projektov sú 
nasledovné:

Postupy prípravy medzinárodných projektov

Investujte do 
prípravy 
návrhu

Potenciálne prínosy sú vysoké, ale konkurencia je veľmi veľká. 
Na to, aby ste pripravili (vyvinuli) vyzretý a dobre argumentmi 
podložený návrh projektu, ktorý sa uchádza o financovanie, je 
potrebné sústrediť úsilie počas niekoľkých mesiacov.

Zistite si, čo 
vaši zákazníci 

(cieľové 
skupiny) chcú

Príslušný  orgán  Európskej  komisie  nie  je  skutočným 
zákazníkom pre vašu prácu, ale riadi sa príslušnými prioritami. 
Preto  je  veľmi  dôležité  starostlivo  čítať  priority  programu 
(workprogramme),  resp.  vyhlásenie  pre  podávanie  projektov 
(call for proposal).

Pôvodnosť a 
novosť vášho 

návrhu si 
overte hneď 
na začiatku

Mnoho  návrhov  projektov  je  popísaných  spôsobom  ako 
projekty,  ktoré  sú  už  realizované.  Malý  prieskum vám preto 
môže  ušetriť  množstvo  času.  Lepšie  je  monitorovať  situáciu 
stále,  to  vám  môže  pomôcť  preorientovať  váš  návrh,  ktorý 
prinesie viac „ovocia“.

Od začiatku 
myslite 

Problémy, procesy a priority môžu byť odlišné od jednotlivých 
krajín.  Neprispôsobenie  sa  európskej  dimenzii  v projekte  je 
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„európsky“ zriedkakedy úspešné.
Podporujte 
strategické 

ciele všetkých 
partnerov

Správni  partneri  sú  tí,  ktorí  sú  angažovaní  v projekte  a  na 
využívaní jeho výsledkov. Ak vy sami nebudete rozumieť, prečo 
sú zahrnutí v projekte, nebudú tomu rozumieť ani hodnotitelia.

Identifikujte 
merateľné 

ciele

Tieto  môžu  naznačovať,  aká  dôležitá  je  vaša  práca  a  môžu 
samozrejme  pomôcť  pri  riadení  projektu.  Ak  neviete,  ako 
ďaleko chce dôjsť, ako budete vedieť, že ste tam došli.

Identifikujte 
pozitívne 
sociálne 

dopady vášho 
návrhu

Všetky  návrhy  budú  hodnotené  akou  mierou  prispievajú 
k sociálnym  cieľom  určitej  komunity.  Preto  identifikujte 
pozitívny dopad, než iba ponechať hodnotiteľov predpokladať, 
že dopad je negatívny.

Zabudujte 
využívanie od 

začiatku

Programy  EÚ  majú  za  cieľ  dosiahnuť  dopady  na  európsku 
spoločnosť  a  nie  jednoducho  uspokojovať  intelektuálne 
kuriozity. Partneri, ktorí využívajú projekty musia mať dôležitú 
rolu pri definovaní projektu. Zabezpečte, aby sa výsledky hodili 
k trhu (cieľovej skupine).

Demonštrujte 
porozumenie 

zásadám 
projektového 
manažmentu

V spoločných projektoch, ktoré prekračujú hranice organizácií, 
regiónov,  miest  a  krajín  sú  nezhody  a  nesúlady  nevyhnutné. 
Preukážte pochopenie pre potenciálne problémy a spôsoby, ako 
ich hodláte riešiť.

Píšte pre 
hodnotiteľov

Príliš často navrhovatelia píšu svoje dokumenty pre seba a svoje 
konzorcium,  presviedčajúc  odporujúcich  partnerov,  že  ich 
priania  boli  zobraté  do  úvahy.  Podstatným účelom návrhu je 
presvedčiť hodnotiteľov o prínose a výhodnosti.

Spracované podľa: Paul Drath: Successful Proposal – A Guide to Preparing Proposals for 
European  Commision  Funded  Research  and  Technological  Development  Projects, 
Singleimage Limited, 1999, United Kingdom.

Mnoho marketingových aktivít, ktoré sú vykonávané v mestách, obciach, 
v regiónoch na národnej, či medzinárodnej úrovni má jedinečný charakter. Sú to 
väčšinou podujatia, udalosti, ktorým v marketingu hovoríme „event-y“ [ívent], 
z angličtiny  udalosť.  Okrem  toho,  že  sú  jedinečné  a  neopakovateľné,  sú 
charakteristické tým, že majú svoj presný termín zahájenia, resp. realizácie a 
termín  ukončenia.  Prax  ukázala,  že  klasické  marketingové plánovanie  nie  je 
dostatočne vhodné na prípravu takýchto marketingových udalostí, pretože nie je 
dostatočne podrobné, presné a niektoré skutočnosti  nepopisuje do potrebných 
detailov  a  termínov.  Uvedené  nedostatky  je  možné  veľmi  efektívne  riešiť 
zohľadnením udalostí, príležitostí a podujatí v kúpeľníctve v turizme pomocou 
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marketingového projektu [17.].

9.3  Plán realizácie marketingového projektu

Pracovníci marketingu spravidla zlyhávajú pri plánovaní svojich projektov 
preto,  lebo  sa  domnievajú,  že  pri  tvorbe  marketingového  projektu  im  stačí 
jednoduchý zoznam činností, ktoré je potrebné vykonať. V prípade zložitejších 
marketingových  projektov  tento  prístup  môže  viesť  k tomu,  že  nie  sú 
rešpektované logické väzby a niektoré činnosti nie sú dokončené načas, alebo 
nie sú hotové predchádzajúce činnosti alebo sa čaká na chýbajúce zdroje. Plán 
realizácie  marketingového  projektu  sa  preto  môže  orientovať  na  atraktivity, 
podujatia a udalosti cestovného ruchu s významom zamestnanosti a pomocou 
logického rámca pomáha lepšie plánovať aj riadiť prostredníctvom:
• jasného  analyzovania  problému  (problémov)  riešených  v popularizácii 

a presného vymedzenia očakávaných cieľov a výstupov,
• objasňovania stratégie prijatej na dosiahnutie daných cieľov (jasne popísané 

výstupy),
• vypracovanie štruktúry cieľa popularizácie (vrátane aktivít a rozpočtov),
• kontroly,  či  popularizácia  plní  ciele  realizovateľnosti určením  spôsobov 

merania naplnenia cieľov a úspešnosti.
Postupne ako sa bude rozvíjať a zdokonaľovať kúpeľníctvo v turizme v 

podobe  SPA health  & SPA wellness,  bude  potrebné  v predstihu  rozširovať 
popularizáciu,  propagáciu a reklamu na všetko, čo pozitívne doplní,  rozšíri  a 
skvalitní trh turizmu v jednotlivých mestách a obciach Slovenska.

Logický rámec marketingového projekt

Modelový príklad 
logického rámca 
marketingového 

projektu

Ukazovatele 
overenia

(výsledku)

Prostriedky 
overovania
(informačné 

zdroje)

Predpoklady a 
dôležité východiská

(predpoklady a riziká)

Zámer
Zámerom 

marketingového 
projektu je .... 

Meranie 
dosahovania 

zámeru
Merateľné 

ukazovatele a 
indikátory 
ukazujúce 
naplnenie 
zámeru

Zdroje údajov, 
ktorými overím 

dosiahnutie 
zámeru

napr. štatistická 
ročenka, záznam 

predstaviteľa 
organizácie a 

pod.

Významné externé 
faktory ovplyvňujúce 
dosiahnutie zámeru

napr. zapojenie 
cieľovej skupiny, 

získanie finančných 
prostriedkov z EÚ a 

pod.

Ciele (2 – 5) Meranie Zdroje údajov, Významné externé 
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Určujú stav, resp. 
zmenu, ktorú 

chcem dosiahnuť 
v budúcnosti

dosahovania 
cieľov – ako 

budem vedieť, 
že som naplnil 
konkrétny cieľ?

ktorými overím 
dosiahnutie 

cieľa

faktory vplývajúce na 
dosiahnutie cieľov

napr.: 1. znížiť 
počet 

nezamestnaných 
v regióne 

napr.:
1. počet 

novovytvorenýc
h pracovných 

miest

napr.:
1. evidencia 
Úradu práce, 

sociálnych vecí 
a rodiny 

(ÚPSVaR)

napr.:
1. ochota ÚPSVaR 
spolu financovať 

projekt

Výstupy
(1-2 výstupy pre 

každý cieľ)
Určujú 

dosiahnutie 
špecifického cieľa

Meranie 
dosahovania 

výstupov – ako 
budem vedieť, 

že som dosiahol 
výstup?

Zdroje údajov, 
ktorými overím 

dosiahnutie 
výstupu

Externé faktory 
vplývajúce na 

dosiahnutie výstupov

napr.:
1. centrum pre 
rekvalifikáciu 

dlhodobo 
nezamestnaných 
je vybudované

napr.:
1. centrum 

poskytuje ďalšiu 
rekvalifikáciu 

dlhodobo 
nezamestnaným

napr.:
1. kolaudačný, 
resp. preberací 

protokol, 
mesačné 

hlásenia o 
činnosti centra

napr.
1.dlhodobo 

nezamestnaní sú 
ochotní zapojiť sa do 

rekvalifikácie

Aktivity 
(činnosti)

Činnosti, ktoré je 
potrebné vykonať 

ma dosiahnutie 
výstupov a 

naplnenie cieľov

Zdroje potrebné 
na realizáciu 

Odhad 
potrebných 
nákladov 

napr.: 1. príprava 
dokumentácie 
potrebnej na 

založenie centra

3 ľudia á 8 
hodín

cca 32 000 €

      Zdroj: Vlastné spracovanie z [17.].

Podstatným cieľom procesu marketingu v rozvoji kúpeľníctva v turizme 
bude vymedziť organizačné, vecné, personálne a inštitucionálne zabezpečenie, 
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obsahovú náplň  a  základné nástroje  jeho uplatňovania.  Marketingom územia 
bude možné dosiahnuť poznatkový rast ekonomického potenciálu obce, mesta, 
regiónu,  rast  ekonomickej  výkonnosti  a  efektivity  využitia  disponibilných 
zdrojov  v podmienkach  udržateľného  rozvoja  turizmu,  zvyšovanie  jeho 
konkurencieschopnosti,  znižovanie  nezamestnanosti,  ako  aj  prispievanie 
k lepšiemu hospodárskemu a sociálnemu rozvoju na Slovensku. 

9.4  Popularizácia SPA health & SPA wellness v turizme

Základom  popularizácie  by  sa  mal  stať  prehlbujúcejší  a  dokonalejší 
marketingový  prieskum  trhov  kúpeľníctva  v  turizme.  Vhodné  je  analyzovať 
kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele trhu turizmu a súčasne aj vývoj dopytu 
v zahraničí.  Marketingový  prieskum  je  vhodné  prepojiť  s  propagáciou 
a popularizáciou trhu kúpeľníctva v turizme v územiach Slovenska, Európskej 
únie a celého sveta.

Popularizácia kúpeľníctva v domácom turizme je jednou zo základných 
podmienok pre dosiahnutie cieľov spoznania jeho predností v mestách a obciach 
na  Slovensku  v rámci  rozvoja,  tak  v ukazovateľoch  návštevnosti,  ako  aj 
finančných  príjmoch.  Bez  popularizácie  a propagácie  (napr.  medzinárodné 
veľtrhy turizmu ITF Slovakiatour Bratislava, Holiday World Praha, ITB Berlín 
a pod.)  sa  turizmus  efektívne  nerozvíja  a  nedosahuje  požadované  ciele. 
Z medzinárodného  porovnania  je  možné  charakterizovať,  že  Slovensko 
v primárnej ponuke turizmu predstihuje veľa štátov v Európe. Tieto podmienky 
však väčšinou nie sú dostatočne pripravené a nie sú doplnené o potrebné služby, 
vybavenosť  a  nevyhnutnú  infraštruktúru  tak,  aby  tvorili  konkurencieschopný 
produkt. Slovenský hlavný druh SPA health & SPA wellness v turizme ešte nie 
je  homogénny,  harmonický,  vyvážený  a  komplexný,  t.j.  ponukovo  ucelený. 
Nedosiahol ešte medzinárodnú úroveň v celej šírke, najmä v porovnaní so štátmi 
s podobnou primárnou ponukou (napr.  Maďarsko,  Česká republika,  Nemecko 
a pod.). 

Príklad prípravy marketingového projektu

označ. 
čin-
nosti

popis 
činnosti

predch.
činnosť 
(logika)

doba 
trvania 
(dni)

potrebné 
zdroje

náklady
(€)

A
Zostavenie plánu 

projektu
- 4

PC, všetci 
manažéri, riaditeľ

B

Zaistenie reklamy 
(návrh konceptu, 

tlačoviny)
A 5

PC, automobil, 
telefón, manažér 
pre komunikáciu

C Oslovovanie A 4 PC, email, 
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potenciálnych 
sponzorov

automobil, tel./ 
fax, 2 zamestnanci

D

Určenie a 
zabezpečenie 

miesta realizácie 
projektu

A 8 automobil, telefón,

E
Oslovenie a 

zabezpečenie 
spracovateľov

A 3 PC, telefón, fax

F

Zabezpečenie 
ďalších 

účastníkov 
projektu

D,B 7 PC, telefón, fax

G
Príprava a 

uzatvorenie zmlúv
C 4

PC, riaditeľ, 
právnik

H
Spracovanie 
podkladov

E 8
sekretariát 2 

pracovníčky, PC, 
kopírka

I
Spracovanie plánu 

technickej 
podpory projektu

E 6
PC, všetci 
manažéri

J

Zabezpečenie 
sprievodného 

programu 
projektu

F,G 3

PC, automobil, 
telefón, manažér 
pre komunikáciu

K
Oponentúra 
podkladov

H 3
PC, všetci 

manažéri, riaditeľ

L
Úprava a 

kompletizácia 
podkladov

K 5
sekretariát 2 

pracovníčky, PC, 
kopírka

M
Zabezpečenie 

technickej 
podpory

I 4 externí technici

N
Príprava 

priestorov pre 
projekt

J 2 2 brigádnici

O
Zabezpečenie 
stravovania a 
ubytovania

J 4
sekretariát, 2 
pracovníčky,

R Realizácia L,N,O 6 projekčná 
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seminára
technika, pracovné 

materiály

Q
Vyhodnotenie a 

vyúčtovanie 
projektu

E 3
ekonomické 

oddelenie, všetky 
podklady

    Zdroj: Vlastné spracovanie.

Popis časových plánov a grafov by mal byť zvolený tak, aby im tí, ktorí 
ich  budú  používať  dobre  rozumeli  a  aby  dobre  chápali  hľadiská,  ktoré  boli 
akceptované  pri  ich  zostavovaní.  Správny  a  zrozumiteľný  popis  časových 
plánov  bráni  nežiadúcim  nedorozumeniam  pri  realizácii  marketingového 
projektu [18.]. 

Časový  plán  implementácie  marketingového  projektu  predstavuje 
vytvorenie reálneho plánu popisujúceho postup prác a činností pre marketingový 
projekt  s ohľadom  na  disponibilné  zdroje,  kapacity,  náklady,  riziká  a pod. 
Základným prvkom realizačného plánu sú činnosti (aktivity, ktoré je potrebné 
vykonať),  ktoré  je  potrebné  vzájomne  skĺbiť  a  navzájom  koordinovať.  Ako 
prioritné sa javí dodržiavať prirodzené a logické nadväznosti  a vzťahy medzi 
jednotlivými  činnosťami  a  určenie  optimálnych  termínov  ich  zahájenia  a 
ukončenia.

Napriek tomu popularizácia nemôže zaostať a organizovať sa až následne 
po  dosiahnutí  určitého  stavu  pripravenosti.  Každé  štádium vývoja  umožňuje 
organizovať v kúpeľných miestach,  ako aj  v mestách a obciach s prevádzkou 
termálnych  kúpalísk,  akvaparkov,  budovaných  a  prírodných  kúpalísk  a pod. 
určitý  rozsah  a kvalitu  skupín  produktov  turizmu.  Preto  je  potrebné  sa  stále 
intenzívne  prezentovať  a  propagovať,  aby  sa  udržali  a  rozšírili  turisti,  pre 
ktorých je súčasne dosiahnutý stav produktu turizmu prijateľný a aby sa získali 
nové, lepšie pozície na medzinárodnom trhu a čo najprimeranejší podiel na trhu 
Európy  a  vo  svete.  Súčasne  je  potrebné  v ponuke  akcentovať  tie  regióny 
turizmu,  mestá  a  obce,  aktivity  a  služby,  kde  je  primerane  komplexný  a 
zabezpečený  kvalitnými  ponukami  v  rámci  domáceho  a  príjazdového 
medzinárodného turizmu. Medzi nástroje popularizácie, propagácie, prezentácie 
a reklamy možno zaradiť:
Mediálne  kampane.  Cieľom  je  posilnenie  značky  Slovenska  a  jasnej 
identifikácie  Slovenska  ako  dovolenkovej  destinácie  ponúkajúcej 
konkurencieschopný  produkt.  K  tomuto  zámeru  sú  využívané  reklamné 
a propagačné kampane na domácom aj zahraničných trhoch turizmu. 
Medzinárodné  veľtrhy  a  výstavy.  Medzi  najvýznamnejší  patrí  veľtrh  ITB 
Berlín, najväčší veľtrh turizmu na svete, na ktorom sa stretávajú globálni hráči v 
turizme  a  najprestížnejší  je  svetový  veľtrh  turizmu  WTM  Londýn,  ktorý  je 
považovaný  za  renomované  podujatie  typu  „business  to  business“,  určený 
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odborným návštevníkom. Ďalšiu skupinu  predstavujú  veľtrhy orientujúce sa 
na problematiku  kongresového  turizmu,  napr.  IMEX  Frankfurt  zameraný  na 
ponuku kongresových a incentívnych služieb. Prezentácia a sprievodný program 
na veľtrhoch turizmu je významná aj na slovenskom medzinárodnom veľtrhu 
turizmu ITF Slovakiatour.
Infocesty  zahraničných  novinárov  a touroperátorov.  Infocesty  pre 
zahraničných  novinárov  a  famtripy  pre  zahraničných  touroperátorov  patria 
ku kľúčovým nástrojom marketingu,  propagácie  a  popularizácie  turizmu.  Ich 
výsledkom  je  prezentácia  Slovenska  prostredníctvom  mediálnych  výstupov 
(televíznych  reportáží,  článkov  v  mienkotvorných  denníkoch,  mesačníkoch 
a internetových  portáloch)  ako  aj  prostredníctvom  ponuky  slovenských 
produktov v katalógoch touroperátorov.
Prezentácie a workshopy.  Cieľom prezentácií je predstaviť Slovensko a jeho 
regióny turizmu odbornej,  ako aj  širokej  verejnosti.  Marketingové aktivity je 
vhodné organizovať aj v rámci medzinárodných prezentácií a workshopov, ktoré 
sa  konajú  na  Slovensku,  v  krajinách  EÚ,  ako  aj  na  zámorských  trhoch. 
Hlavným  zameraním  je  pripraviť  a  informovať  domácich  aj  zahraničných 
návštevníkov  Slovenska  o jeho  možnostiach  a potenciáli,  ako  atraktívnej 
turistickej destinácie.
Členstvo  v medzinárodných  organizáciách  turizmu.  Členstvo zohráva 
dôležitú úlohu pri propagácii a popularizácii Slovenska v zahraničí a upevňuje 
jeho pozície  na  medzinárodnom trhu v  turizme.  Hlavnou  úlohou  členstva  je 
propagácia,  marketing  a  popularizácia  Slovenska  v  zahraničí  ako  cieľovej 
krajiny turizmu. 
Domáci  turizmus a destinačný manažment.  Oblastné aj krajské  organizácie 
turizmu  (OOCR,  KOCR)  realizujú  sériu  odborných  vzdelávacích  seminárov 
zameraných na destinačný manažment a marketing regiónu turizmu s využitím 
najnovšej teórie a zahraničných skúseností. Regionálni zástupcovia uskutočňujú 
marketingovú komunikáciu, plánované marketingové a propagačné aktivity vo 
vzťahu na jednotlivé destinácie samosprávnych krajov s cieľom zvýšenia účasti 
príjazdového  medzinárodného  turistu.  V tomto  kontexte  zisťujú  a spracúvajú 
informácie  o novinkách  a aktualitách  v turizme  v jednotlivých  regiónoch, 
dopĺňajú a aktualizujú zoznamy zariadení v turizme. 
Pozícia  značky  Slovenska.  Značka  Slovenska  jednoznačne  identifikuje 
Slovenskú  republiku  ako  atraktívnu  dovolenkovú  destináciu  ponúkajúcu 
konkurencieschopné produkty v turizme. Pri propagácii Slovenska ako cieľovej 
destinácie  turizmu  je  vhodné  sa  orientovať  na  zvýšenie  kooperácie 
s existujúcimi  organizáciami  pôsobiacimi  v  turizme,  a to  formou  spoločných 
aktivít  a postupov  pri  tvorbe  a  realizácii  kampaní  (internet,  tlač,  televízia, 
rozhlas),  prezentačných  projektov  (veľtrhy,  výstavy,  prezentácie,  workshopy) 
a poskytovaní komplexných informácií pre konečného spotrebiteľa.
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Národný portál turizmu. "Slovakia.travel“ je oficiálny centrálny propagačno-
informačný  systém  turizmu  Slovenska  na  internete,  ktorého  úlohou  je 
popularizovať Slovensko ako destináciu turizmu. Hlavným poslaním a prioritou 
tohto  portálu  je  poskytovanie  motivačných  informácií  a  turistických  údajov. 
Portál  je  vstupnou  bránou,  ktorá  vedie  k  informáciám,  kontaktom,  mapám, 
produktovým balíkom, fotografiám a pod. o Slovensku. Slúži širokej domácej 
i zahraničnej  verejnosti,  odbornej  verejnosti  zo  štátneho,  verejného 
i súkromného sektora (orgány štátnej a verejnej správy, TIK, TIC, VÚC, ZMOS, 
mestá  a  obce,  podnikateľské  subjekty,  profesijné  organizácie  a združenia 
pôsobiace  v  turizme  a pod.)  a  ľuďom  so  záujmom  cestovať  po  územiach 
Slovenska. 
a) Hlavné charakteristiky národného digitalizovaného portálu turizmu sú:
 Celoslovenské pokrytie všetkých dôležitých tematík turizmu,
 Informácie dostupné z jedného miesta,
 Kvalita a spôsob zobrazenia článkov,
 Geografický subsystém,
 Regionalizácia informácií,
 Priestor pre zverejňovanie a vyhľadávanie produktov turizmu,
 Prepojenie fotografického katalógu s textovými informáciami,
 Zavedený interný rating pre najvýznamnejšie témy v turizme.
b) Význam a prínosy pre domáci a medzinárodný turizmus: 
 integrácia a jednotná prezentácia informácií o turizme,
 možnosť sústrediť marketing a propagáciu Slovenska pod jednu značku,
 prepojenie na medzinárodný (európsky) portál turizmu,
 prepojenie na domáce portály štátneho a verejného sektora,
 aktuálne informácie z jedného miesta (pre individuálneho záujemcu, ako aj 

profesionálnych záujemcov z tuzemska a zahraničia),
 propagácia  produktov,  služieb  a  subjektov  turizmu  (podstatné  základné 

vstupy a zverejňovanie údajov je bezplatné),
 marketingový prieskum návštevnosti turistov (krajina, záujem...),
 podpora odbytu produktov a služieb turizmu,
 prístup k informáciám o aktuálnom dianí v turizme na Slovensku (novinky, 

aktuálne a top podujatia a pod.),
 zvýšenie návštevnosti miest a obcí na Slovensku,
 obohatenie spektra služieb v turizme o digitalizované nástroje,
 zvyšovanie  ekonomických,  sociálnych  a  kultúrno-spoločenských  prínosov 

z turizmu,
 zvýšenie príjmov z turizmu.

Portál www.slovakia.travel má koncovku .travel ako typová špecializácia 
internetovej domény, ktorá charakterizuje spojenie s turizmom. Táto koncovka 
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je  vyhradená  pre  celý  svet  na  oficiálnu  prezentáciu  jednotlivých  krajín  ako 
destinácií turizmu. Spoločná filozofia prezentovania s koncovkou „travel“ bola 
daná Svetovou organizáciou turizmu (UNWTO). Názov portálu slovakia.travel 
od vzniku združuje v sebe názov krajiny, príslušné odvetvia, názov domény a je 
súčasťou internetovej adresy [49.].

Slovensko  pre  komunikáciu  v  domácom a  medzinárodnom turizme  sa 
spája  so  sloganom  Dovolenka  na  Slovensku  -  Dobrý  nápad,  v  zahraničí  je 
používaná  anglická  verzia  Travel  in  Slovakia  -  Good  Idea.  So  značkou 
Slovenska (logom) sa stretávajú aj používatelia portálu www.slovakia.travel kde 
napr.  v  období  06/2016  až  08/2016 bolo  zaznamenaných  vyše  1,09  mil. 
návštevníkov. 

Cieľom  marketingu  a  popularizácie  by  malo  byť  vytvorenie  možností 
„predať“ celé mesto alebo obec, jej častí, resp. jednotlivé miesta zodpovedajúce 
príslušným  trhovým  segmentom  turizmu.  Bez  vysokého  zadĺženia  na  rôzne 
aktivity zamerané na ich hlavné funkcie bude možné rozvíjať aj podstatnú úlohu 
pri  výkone  územných  samosprávnych  funkcií,  ktorou  je  starostlivosť  o 
všestranný rozvoj územia a potreby obyvateľov. Bez evidencie prostredníctvom 
informačných  technológií  a  poznania  základných  údajov  činností  kúpeľov  a 
kúpeľných miest, ako aj miest a obcí v ktorých území sú termálne kúpaliská, 
resp.  akvaparky,  nebude  možné  kvalitne  vytvárať  a zostavovať  miestnu, 
regionálnu a štátnu marketingovú evidenciu o rozvoji kúpeľníctva v turizme. 
Marketing územia, resp. „city marketing“ a jeho popularizácia je najúčinnejšie 
vytváraný a vykonávaný z miestnej úrovne, pričom obecné, miestne a mestské 
úrady najlepšie poznajú potreby, vlastnosti, silné a slabé stránky, príležitosti a 
ohrozenia  príslušného  územia  a  krajinného  usporiadania  v ktorom  pôsobí 
miestna a regionálna územná samospráva.

10.   KATEGORIZÁCIA UBYTOVANIA A BEZPEČNOSŤ TURISTU

Rýchlym tempom sa do popredia dostáva preventívna stránka kúpeľníctva 
v  turizme,  ako  je  predchádzanie  chorobám,  aktuálne  aj  v  podobe  nových 
kúpeľných  prevádzok,  kúpeľných  miest,  resp.  termálnych  kúpalísk.  Je  však 
dôležité poznať rozdiel ich účinkov.  Čoraz viac sa do popredia dostáva význam 
prevencie a relaxačno-regeneračných pobytov v ubytovacích zariadeniach, ako 
aj bezpečnosť a ochrana turistov [31.]. 

10.1  Kategorizácia ubytovacích zariadení

Trendom súčasného kúpeľníctva sú multifunkčné kúpele, ktoré poskytnú 
komplexnú kúpeľnú starostlivosť tak pre pacientov zdravotných poisťovní, ako 
aj pre turistov.  Kategorizácia ubytovania sa vzťahuje na ubytovacie zariadenia, 
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ktoré prevádzkujú podnikatelia poskytujúci v kvalite rôzne ubytovania a s tým 
spojené  služby  na  základe  živnostenského  oprávnenia.  Niektoré  ubytovacie 
zariadenia  rozvíjajú  SPA wellness  trendy  a  ponúkajú  turistom  multifunkčné 
vybavenie a špeciálne akcie vrátane fakultatívnych výletov do okolia vo forme 
rozličných  zliav  a  balíčkov  cestovných  služieb.  Prostredníctvom  prírodnej 
termálnej  vody  obsahujúcej  minerály  sú  vytvárané  komplexy  liečebných, 
relaxačných  a  regeneračných  cestovných  balíčkov  zahŕňajúcich  bazény  s 
vodnými tryskami, kľudový bazén, plavecký bazén, hydromasážne zariadenia, 
masážny salón, saunu, solárium, parný kúpeľ, morský kúpeľ a pod.

Druhy ubytovacích zriadení pri zaraďovaní do kategórií a tried
Kategória Trieda

1.   hotel

   garni hotel * ** *** - -

   horský hotel * ** *** - -

   kongresový hotel - - *** **** *****

   wellness hotel - - *** **** *****

   kúpeľný hotel - - *** **** *****

   boutique hotel - - - **** *****

   apartmánový hotel * ** *** - -

   motel * ** *** **** -

2.  botel  * ** *** - -

3.  penzión * ** *** - -

4.  apartmánový dom - ** *** - -

5.  turistická ubytovňa * ** - - -

6.  chatová osada * ** *** - -

7.  kemping * ** *** **** -

  minikemp - ** *** **** -

8.  táborisko - - - - -

9.  ubytovanie v súkromí

   izba * ** *** - -

   objekt * ** *** - -

   prázdninový byt * ** *** - -
    Zdroj: Vlastné spracovanie z [56.].

Termálne kúpaliská a akvaparky na Slovensku sú stále častejším cieľom 
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zahraničných  a  domácich  turistov.  Tieto  zariadenia  sú  mnohokrát  veľmi 
vzdialené  bežnej  predstave  o  "obyčajnom  kúpalisku“,  ale  ponúkajú  široké 
možnosti  a  vyžitie  nielen  na  kúpanie  a  relaxovanie,  ale  aj  ďalších  aktivít  v 
komplexoch  atraktivít,  ktoré  sa  dajú  reálne  absolvovať.  Vhodné  účinky 
termálnych minerálnych vôd a prameňov na ľudský organizmus sú známe už 
odpradávna a Slovensko je v tejto oblasti známou krajinou. Termálne kúpaliská 
na Slovensku navyše obklopuje jedinečná príroda. Týmto spôsobom je možné 
ideálne  kombinovať  rodinný  výlet,  napríklad  dennú  lyžovačku  s  večerným 
blahodarným kúpeľom v minerálnej vode budovaného termálneho bazéna, alebo 
využiť ľahko dostupné wellness procedúry, ktoré turistom umožnia nadobudnúť 
rovnováhu tela a duše. Akvaparky sú väčšinou celoročne využiteľné ako vodné 
zábavné  parky,  s  bohatou  ponukou  vonkajších  i  vnútorných  bazénov, 
zážitkových bazénov s  tryskami,  detských bazénov,  whirlpoolom pre relax v 
termálnej vode, tobogánov, wellness, beauty centier, saunových svetov, solárií a 
rôznych ďalších atrakcií. 

Trend rozvoja slovenského turizmu v miestach kde sú termálne kúpaliská, 
akvaparky a prírodné  minerálne  vody  zaznamenal  rozsiahlu  obnovu  a  rozvoj 
zameraný na skvalitnenie a rozšírenie ponúkaných služieb s cieľom uspokojiť aj 
tú  najnáročnejšiu  medzinárodnú  klientelu.  Vo  veľkej  miere  sú  ponúkané 
oddychové,  wellness, relaxačné  pobyty  a pod., čím  obec  alebo  mesto,  resp. 
región turizmu sa stáva miestom pekných a nezabudnuteľných dovolenkových a 
voľnočasových  zážitkov.  Aktívne  poskytovanie  ozdravovacieho,  rekreačného, 
antistresového,  skrášľovacieho a pod.  vo vhodnom ubytovacom zariadení  pre 
turistu  poskytuje  ďaleko  viac  príležitostí,  ako  aj  získanie  tuzemského 
a zahraničného turistu v slovenských regiónoch turizmu. Z pohľadu mnohých 
turistov  sú  ohrozenia  bezpečnosti  rôznorodejšie,  difúznejšie  a  častejšie  a  pri 
voľbe cieľovej oblasti (destinácie) a regiónu turizmu je rozhodujúca spokojnosť.

10.2 Bezpečnosť a ochrana turistu

Krízové situácie na viacerých miestach turizmu mali v ostatných rokoch 
destabilizujúci  účinok  na  trhové  hospodárstvo  a  taktiež  zneistili  turistov. 
Ohrozenie teroristickými útokmi, ale aj lúpežami, krádežami ako aj prírodnými 
katastrofami alebo infekčnými ochoreniami utlmili rozvoj turizmu. Pod dojmom 
týchto  javov  nabrala  na  dôležitosti  téma  individuálnej  bezpečnosti,  a  to  v 
celosvetovom  meradle.  Následkom  toho  sa  turisti  vyhýbajú  mnohým 
destináciám a ohrozeným krajinám s prevládajúcim fenoménom extrémizmu a 
migračnej  krízy  a  zariadenia  realizujúce  kúpeľníctvo v turizme sú  postavené 
pred  úlohu  zapracovania  problému  individuálnej  ochrany  a  bezpečnosti  do 
svojej viacvrstvovej orientácie. Konkrétne a jasné peňažné záruky na každom 
stupni „cesty produktu“ ako aj manažment cestovných informácií a komunikácie 
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vedú  k  vytváraniu  naozajstnej  (objektívnej)  bezpečnosti  a  pozitívnemu 
ovplyvňovaniu  subjektívneho  vnímania  ochrany  a  bezpečnosti  turistov  v 
pozitívnom zmysle. 

Turisti  cestujúci  do  miest  so  zvýšenou  rizikovosťou  prejavujú  záujem 
osvojiť si know-how z oblastí preventívnej bezpečnosti, taktického správania sa 
a  jednania  v  problémových  a  krízových  situáciách,  ako  aj  zamestnanci  v 
povolaní  alebo  prostredí  so  zvýšenou  rizikovosťou  a  nepredvídateľnosťou 
okolností.  Know how z  oblastí  psychológie  problémových situácií,  jednania, 
komunikácie  a  stratégií  riešenia  krízových  a  konfliktných  situácií  slúži  ako 
užitočná  prevencia  na  cestách  a  pri  pohybe  v  prostredí  so  zvýšenou 
rizikovosťou. Hlavné tematické okruhy poznania bezpečnosti a ochrany sú:
 Psychológia problémových situácií.
 Prevencia. Preventívna bezpečnosť a obozretnosť.
 Stratégie riešenia krízových a konfliktných situácií.
 Stresová reakcia a jej regulácia.
 Cieľové miesta a mentálne nastavenia.
 Možnosti policajného a hasičského zboru.

V  ubytovacích  a  reštauračných  zariadeniach  sa  prevencia  rizika  a 
odvrátenie  nebezpečenstva  sústreďuje  predovšetkým  na  ochranu  hotelových 
zariadení, na požiarnu ochranu, hygienu a stráženie. Ďalšie opatrenia sú cielené 
na individuálny prístup turistov (napr. bezpečnostné kamery, elektronické kľúče, 
súkromné bezpečnostné služby) a na záchranné a evakuačné opatrenia v prípade 
konkrétnej katastrofy. Ubytovacie zariadenia uzatvárajú aj zmluvnú spoluprácu s 
miestnymi  a  regionálnymi  územnými  samosprávnymi  orgánmi  a  ochrannými 
bezpečnostnými organizáciami. 

Ochrana turistov a zariadení v turizme podlieha limitom, predovšetkým v 
prípade, ak bezpečnostné opatrenia zasiahnu do súkromnej sféry turistu alebo 
obmedzia  komfort  a  tým znižujú  hodnotu  zážitku  z  kúpeľníckeho zotavenia, 
wellnessu  a  relaxu.  Významná  pre  SPA health  & SPA wellness  je otázka 
infekčných ochorení pričom turizmus hrá pri rozširovaní od pôvodcu významnú 
úlohu.  Vhodné  je  aj  zabraňovanie  výskytu  a  rozširovaniu  nových,  ako  aj 
známych infekčných ochorení. Riziko turistov je reflektované takisto v zmysle 
teroristických  útokov  a  násilných  trestných  činov,  zdravotné  riziká  sú 
neodmysliteľné  a  v  budúcnosti  bude potrebné  ich  intenzívnejšie  zohľadniť  s 
ohľadom na rizikový manažment turizmu [3.]. 

Ochrana  klientov,  resp.  turistov  v  liečebných  kúpeľoch,  termálnych 
kúpaliskách,  akvaparkoch  a  pod.  a  ich  majetku  je  úlohou  prevádzkovateľov 
týchto zariadení a verejných orgánov. Pozornosť by mali venovať aj bezpečnosti 
zahraničných  turistov  vzhľadom  na  ich  mimoriadnu  zraniteľnosť,  ktorej  z 
neznalosti  jazykovej  komunikácie  môžu podliehať.  Bezpečnosť a ochrana by 
mali uľahčovať zavádzanie špecifických prostriedkov informovanosti, ochrany, 
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bezpečnosti,  poistenia  a  pomoci  v súlade s  ich potrebami.  Akékoľvek útoky, 
prepady,  únosy alebo ohrozenia v oblasti  turizmu a takisto úmyselné ničenie 
turistických zariadení alebo prvkov kultúrneho, resp. prírodného dedičstva by sa 
mali prísne odsudzovať a trestať v súlade s príslušnými všeobecne záväznými 
právnymi predpismi.

Turisti  by  nemali  spáchať  žiadny  trestný  čin  alebo  akýkoľvek  čin 
považovaný  za  trestný  podľa  domácich  zákonov,  resp.  zákonov  navštívenej 
krajiny a mali by sa zdržať akéhokoľvek nevhodného správania, ktoré miestne 
obyvateľstvo považuje  za  agresívne,  urážlivé  alebo pravdepodobne vedúce  k 
poškodeniu  miestneho  prostredia.  Takisto  by  sa  mali  zdržať  akéhokoľvek 
nezákonného obchodovania so zakázanými drogami, zbraňami, starožitnosťami, 
chránenými  druhmi  živočíchov  a  rastlín,  výrobkami  a  látkami,  ktoré  sú 
nebezpečné  alebo  ich  zakazujú  národné  zákonné  predpisy.  Všeobecne  sa 
odporúča  pred  odchodom z  domáceho  prostredia  oboznámiť  sa  s  príslušnou 
turistickou destináciou a s charakteristikami krajín, ktoré sa chystajú navštíviť, 
pričom  je  potrebná  vedomosť  zdravotných  a  bezpečnostných  rizík  na 
akejkoľvek ceste mimo ich obvyklého prostredia a je potrebné sa správať tak, 
aby  tieto  riziká  minimalizovali.  Turistom  je  odporúčaný  prístup  k  všetkým 
dostupným  formám  komunikácie,  internej  alebo  externej,  bezprostredný  a 
jednoduchý  prístup  k  miestnej  správe,  právnym  a  zdravotným  službám  a  v 
prípade  medzinárodného  turizmu  poznať  možnosť  skontaktovať  sa  s 
konzulárnymi  zástupcami  krajín  svojho  pôvodu  v  súlade  s  platnými 
diplomatickými konvenciami. Turisti takisto užívajú rovnaké práva ako občania 
príslušne navštívenej krajiny vo veci bezpečnostnej služby, dôvernosti osobných 
údajov,  priemyselnej  televízii  a  informácií,  ktoré  sa  ich  týkajú,  najmä  ak  sa 
elektronicky archivujú. 

Skutočná  úroveň  bezpečnosti  služieb  je  určená  celkovými  účinkami 
týchto hlavných zložiek:
 bezpečnosť objektov, stavieb a zariadení slúžiacich na ubytovanie a kúpeľné 

relaxačné procesy  (napr. balneoterapia, magnetoterapia a pod.),
 riadenie bezpečnosti (vrátane hodnotenia rizík na vyhodnotenie miery rizika 

a prijatie príslušne vhodných bezpečnostných opatrení),
 kvalifikácia  poskytovateľa  služieb  v  kúpeľníctve  v  turizme  a  odborná 

príprava zamestnancov v bezpečnostných službách,
 dostupnosť a kvalita informácií o bezpečnostných aspektoch a orgánoch,
 dostupnosť hlásičov požiaru, evakuačných plánov, havarijných postupov a 

zariadení na zníženie škôd v prípade nehôd,
 oznamovanie  rizík  a  nehôd  miestnym  bezpečnostným  orgánom  (hasiči, 

policajti).
V  prípade  ubytovacích  služieb  v  kúpeľníctve  v  turizme  je  vhodné  venovať 
osobitnú pozornosť najmä:
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 konzistentnému  vymedzeniu  objektov  ubytovacích  zariadení  (typ,  vek, 
veľkosť, výška, balneologické zariadenia),

 aspektom bezbariérového prístupu,
 osobitným  požiadavkám  zraniteľných  turistov  (deti,  dôchodcovia,  ťažko 

zdravotne postihnutý a pod.),
 požiarnym  rizikám  formou  požiarneho  schodiska,  požiarnych  hlásičov, 

odolností dverí, priečok, múrov a dostatočného množstva popolníkov,
 rizikám súvisiacich s krádežami formou trezorov centrálnych, izbových a 

schránkových,
 rizikám súvisiacich s oxidom uhoľnatým,
 rizikám vyplývajúcich z voľného vstupu do ubytovacích zariadení formou 

priemyselných  kamier,  systému  uzamknutia  izieb  digitalizovanou 
magnetickou  kartou,  výkonu  hotelovej  bezpečnostnej  služby  (hotelový 
detektív).

Obavy  turistov  o  bezpečnosť  a  ochranu  sú  od  roku  2008  sledované 
prostredníctvom  prieskumov  Eurobarometra,  pričom  je  kladený  dôraz  na 
bezpečnosť ubytovacích zariadení vyššieho štandardu a požiarnu bezpečnosť. 
Ročné  prieskumy  zhodne  potvrdili,  že  bezpečnosť  nie  je  predmetom  obáv 
európskych  účastníkov turizmu (odpovede  boli  na  úrovni  0,3% až  1%) [4.]. 
Napriek tomu občas dochádza k nehodám, ktoré ovplyvnia priamo dotknutých 
prevádzkovateľov  SPA health  & SPA wellness,  nepriamo  povesť  príslušnej 
destinácie,  s  dosahom  k  ďalším  nepriaznivým  vplyvom  na  ostatných 
prevádzkovateľov. Bezpečnosť a ochrana v turizme je v právomoci národných 
bezpečnostných  organizácií,  avšak  prítomnosť  silného  teroristického  a 
extrémistického  cezhraničného  rozmeru  vyvoláva  úvahy  o  úrovni  kvality  a 
bezpečnosti týchto služieb vo všetkých členských štátoch Európskej únie.

11.  KÚPEĽNÉ MIESTA, TERMÁLNE KÚPALISKÁ A ZÁSADY
       KÚPANIA

V slovenskom liečebnom kúpeľníctve sú zariadenia, ktoré majú licenciu 
na  poskytovanie  kúpeľnej  starostlivosti  s  účelom  odstraňovania  následkov 
vzniknutých  pooperačnými  stavmi,  vážnymi  ochoreniami  a pod.  Termálne 
kúpaliská  a  akvaparky  ponúkajúce  SPA wellness  s  prevenciou  zvyšovania 
kvality  zdravia  turistov  v  súčasnosti  dostávajú  väčší  priestor.  V zahraničí  sú 
s takýmito pobytmi veľmi pozitívne skúsenosti, pretože prispievajú k lepšiemu 
využitiu kúpeľných kapacít, regenerácii tela, mysle i rovnováhe turistu. 

11.1  Modul – Kúpeľné pobyty

Modul  – Kúpeľné  pobyty je  spravidla  určený pre kúpeľné  organizácie 
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zaoberajúce  sa  komplexnou  starostlivosťou  o  pacientov,  ambulantných 
pacientov, samoplatiteľov ale aj turistov (vytvorený JMS solid trade spol. s r.o. 
Zvolen).  Vychádza  z  dlhoročných skúseností  z  prevádzkovania  komplexných 
informačných systémov v slovenských liečebných kúpeľoch. Modul je napojený 
na  jadro  IS  LCS Noris,  čím je  zabezpečené  priame prepojenie  na  centrálne 
číselníky a ostatné moduly IS LCS Noris. Modul je možno uplatňovať v troch 
nasledovných submodeloch.
A. Prijímacie a ubytovacie služby 
 rezervačný systém, 
 predvolávka,
 nástupy pacientov, samoplatcov turistov,
 fakturačný systém (podklady pre poisťovne, vysielateľov),
 osobné účty,
 hlásenia, štatistika, výberové informácie. 

Funkcie v oblasti  prijímacích a ubytovacích služieb zabezpečujú podporu pre 
obchodné oddelenie, prijímaciu kanceláriu a recepcie. Zabezpečujú prístup do 
centrálnej  mapy  ubytovacích  kapacít,  kde  jednoznačne  umožňujú  rezerváciu 
konkrétnych lôžok, ako aj kapacitnú rezerváciu jednotlivých druhov izieb pre 
skupinové nástupy turistov, ako aj nástupy jednotlivcov. Svojím jednoduchým 
prístupom a grafickou prezentáciou dovoľujú rýchlu rezerváciu aj cez telefón. 
Možnosť  predvolávok  umožňuje  optimalizovať  činnosti  pri  konkrétnom 
nástupe pacientov-samoplatiteľov a turistov. Prepojenie na systémy stravovania 
a lekárskych služieb umožňuje priame zadanie údajov pre potrebu sledovania 
stravníkov, pridelenia ošetrujúcich lekárov so zadaním parametrov časovania pre 
príslušnú skupinu a jednotlivcov. V module je zabezpečená kompletná agenda 
hlásení v tlačovej aj elektronickej forme s podkladmi pre fakturáciu. 
B. Stravovacie služby 
 potravinový sklad,
 diétny stravovací systém,
 receptúry, kalkulácie, normovanie jedál,
 jedálne lístky, objednávky, žiadanky, podklady pre kuchyňu,
 vyhodnotenie stravnej jednotky, štatistika, výberové informácie,
 zamestnanecké stravovanie,
 reštauračné stravovanie, bufet, otvorené účty. 

Funkcie  zabezpečujú  kompletné  činnosti  spojené  s  diétnym  stravovacím 
systémom kúpeľov.  Systém umožňuje  efektívnu tvorbu receptúr  jednotlivých 
diét, ich kalkuláciu a normovanie napojené cez suroviny na sklad potravín. Ďalej 
podporuje  tvorbu  jedálnych  lístkov,  žiadaniek,  výstupov  pre  kuchyňu  a 
sledovanie dennej stravnej jednotky. 

Pre  štandardné  stravovanie  je  možné  pracovať  súbežne  v  režime 
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reštauračného  stravovania  s  napojením  na  pokladničné  „otvorené  účty„  pre 
účtovanie hotovostných i bezhotovostných platieb v reštaurácii a bufete. Celý 
systém platieb je možné napojiť na centrálny systém sledovania osobných účtov 
turistov  v  kúpeľoch a  využívať  kreditný  systém pre účtovanie  za  kompletné 
služby poskytované v areály kúpeľov. 
C. Lekárske služby - procedúry 
 ordinácia lekára, vstupné vyšetrenie,
 plánovanie a časovanie procedúr,
 liekové hospodárstvo,
 laboratórne vyšetrenia,
 štatistika, výberové informácie.  

Funkcie  slúžia  pre  komplexné  evidovanie  činností  v  ambulancii  lekára  od 
vstupného  vyšetrenia  prideleného  klienta  -  turistu,  plánovania  a  časovania 
procedúr s ohľadom na kapacity, vhodnosť následnosti  procedúr, odsúhlasený 
počet  procedúr  na  deň  a  pod.,  tlače  kúpeľného  preukazu,  predpisu  liekov  a 
laboratórnych  vyšetrení,  dekurzov  v prípade  požiadavky  pre  tlač  odchodovej 
správy. Výstupy je možné spracovať aj  v rôznych jazykových mutáciách pre 
zahraničných turistov. Súčasťou je aj kniha pohotovosti. Pri turistoch je možné 
pracovať  v  režime  Ambulant  s  prístupom  na  priamy  predaj  procedúr 
poskytované v kúpeľnom centrálnom stredisku. 

Systém umožňuje časovanie a prečasovanie procedúr priamo z pracoviska 
lekára,  prípadne  naplánované  procedúry  časuje  a  prečasuje  časovačka,  ktorá 
obsluhuje správu procedúr. V systéme je zabezpečený priamy prístup lekára do 
dát  „odliečených“  klientov  -  turistov  cez  prístupové  práva  lekára.  Modul  je 
napojený na štandardné moduly v oblasti  centrálnych číselníkov, účtovníctva, 
pokladne,  fakturácie,  skladu  a  miezd,  čím  je  možné  zabezpečiť  komplexné 
sledovanie a vyhodnocovanie procesov na úrovni vrcholového riadenia. 

11.2 Kúpeľné miesta s prevádzkou kúpeľného liečenia

V Európe  sú  dva  prúdy  kúpeľníctva.  Jeden  sa  zameriava  na  tradičné 
liečebné  kúpeľníctvo  so  silným  medicínskym  zázemím  (Slovensko,  Česko, 
Nemecko, Poľsko) SPA health. Iné krajiny (Španielsko, Francúzsko, Taliansko, 
Maďarsko) si  pod kúpeľníctvom predstavujú SPA wellness.  V Škandinávii je 
kúpeľníctvo chápané ako súčasť prevencie pred civilizačnými chorobami a je 
viac spájané s podmienkami, ktoré ponúkajú južné prímorské krajiny. Slovenské 
kúpeľníctvo  disponuje  kvalifikovanou  odbornosťou  v oblasti  liečebnej 
starostlivosti  s bohatou  ponukou  kvalitných  prírodných  liečivých  zdrojov 
(liečivá voda, minerálne vody, bahno, rašelina, slatina a iné zeminy).  Kúpeľné 
podniky  v  mestách  a  obciach  so  štatútom  kúpeľného  miesta  prevádzkujú 
zdravotnú  starostlivosť  s  indikáciou  priaznivosti  pôsobenia  na  organizmus 
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formou  kúpeľnej  liečby  [41.].  Zoznam  miest  a  obcí  so  štatútom  kúpeľného 
miesta s vlastnosťami prírodnej liečivej minerálnej vody priaznivo pôsobiacej na 
organizmus ľudí je naznačený nasledovne [72.]:
Mesto/obec: Dudince, Nimnica, Bardejov, Sliač, Vyšné Ružbachy, Brusno
Priaznivo  pôsobí  na: ochorenia obehového  ústrojenstva  (srdce,  cievy, 
chlopňové chyby).
Mesto/obec:  Bardejov,  Brusno,  Nimnica, Lúčky,  Turčianske  Teplice,  Sklené 
Teplice, Trenčianske Teplice, Kováčová, Vyšné Ružbachy
Priaznivo  pôsobí  na:  ochorenia tráviaceho ústrojenstva  (žalúdok,  pečeň, 
žlčník, pankreas).
Mesto/obec:  Bardejov, Bojnice,  Číž,  Lúčky, Vyšné  Ružbachy,  Štós,  Brusno, 
Dudince, Nimnica, Piešťany, Smrdáky, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, 
Rajecké Teplice, Sklené Teplice, Liptovský Ján, Červený Kláštor, Vysoké Tatry 
(Nový Smokovec)
Priaznivo pôsobí na: ochorenia z povolania.
Mesto/obec:  Bardejov,  Číž,  Brusno,  Lúčky,  Štós,  Kováčová,  Sklené Teplice, 
Trenčianske Teplice, Liptovský Ján, Vysoké Tatry (Nový Smokovec), Nimnica, 
Vyšné Ružbachy, Červený Kláštor
Priaznivo  pôsobí  na:  ochorenia porušenia  látkovej  výmeny  a  žliaz 
s vnútorným sekréciou (cukrovka, obezita, stavy po operácii štítnej žľazy).
Mesto/obec:  Bojnice,  Trenčianske  Teplice,  Sklené  Teplice,  Rajecké  Teplice, 
Smrdáky, Piešťany, Dudince, Bardejov, Lúčky, Kováčová, Vyšné Ružbachy, Číž, 
Sliač, Nimnica, Turčianske Teplice
Priaznivo  pôsobí  na:  ochorenia pohybového  ústrojenstva (chrbtica,  kĺby, 
svaly).
Mesto/obec:  Bardejov, Lúčky, Nimnica, Štós, Lučivná, Liptovský Ján, Vysoké 
Tatry (Nový Smokovec, Horný Smokovec), Vyšné Ružbachy, Červený Kláštor, 
Číž
Priaznivo pôsobí na: netuberkulózne choroby dýchacích ciest (pľúca, nosné a 
krčné ústrojenstvo).
Mesto/obec:  Vyšné Ružbachy, Štós, Vysoké Tatry (Nový Smokovec),  Červený 
Kláštor
Priaznivo pôsobí na: ochorenia duševné (depresie, neurózy).
Mesto/obec: Trenčianske Teplice, Smrdáky, Červený Kláštor
Priaznivo pôsobí na: ochorenia kožné (psoriáza, dermatitídy, ekzémy).
Mesto/obec:  Dudince,  Bardejov,  Lúčky,  Piešťany,  Turčianske  Teplice, 
Kováčová, Číž, Bojnice, Sklené Teplice, Rajecké Teplice,  Trenčianske Teplice, 
Nimnica
Priaznivo  pôsobí  na:  ochorenia nervové (neuropatie,  ischias,  parkinson, 
polyneuropatie).
Mesto/obec:  Turčianske  Teplice,  Bardejov,  Bojnice,  Kováčová,  Vyšné 
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Ružbachy
Priaznivo  pôsobí  na: ochorenia obličiek  a  močových ciest  (opakujúce  sa 
zdĺhavé zápaly močových ciest, časté zápaly, stavy po operáciách).
Mesto/obec:  Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Sklené Teplice, Rajecké 
Teplice, Bardejov, Štós, Číž, Sliač, Vyšné Ružbachy, Lúčky, Nimnica, Liptovský 
Ján, Červený Kláštor 
Priaznivo pôsobí na: ochorenia onkologické (rakovina, nádorové ochorenia).
Mesto/obec:  Bardejov,  Bojnice,  Číž,  Sliač,  Turčianske  Teplice,  Trenčianske 
Teplice,  Sklené  Teplice,  Lúčky,  Kováčová,  Nimnica,  Liptovský  Ján,  Vyšné 
Ružbachy
Priaznivo  pôsobí  na:  ochorenia ženské  a gynekologické  (myómy,  cisty, 
endometrióza, zápaly, nádory, polypy, poruchy menštruačného cyklu). 

Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť 
podľa prírodných liečivých vôd a vhodných klimatických podmienok

číslo 
indikácie

názov indikácie
prírodná liečivá voda / zdraviu vhodné

klimatické podmienky

I. 
XXI.

Onkologické 
choroby

 voda uhličitá 

 vhodné klimatické podmienky

 voda z príslušnej indikácie podľa   
 postihnutého systému v organizme

II. 
XXII.

Choroby 
obehového 
ústrojenstva

 voda uhličitá

 voda jódová

III. 
XXIII.

Choroby 
tráviaceho 

ústrojenstva

 voda síranová (Na+, Ca2+, Mg2+)

 voda hydrogénuhličitanová

 voda sírna (choroby pečene)

IV. 
XXIV.

Choroby z 
poruchy látkovej 
výmeny a žliaz s 

vnútornou 
sekréciou

 voda síranová ((Na+, Ca2+, Mg2+)

 voda hydrogénuhličitanová

 voda sírna (choroby pečene)

voda chloridovo-sodná - pre indikáciu  IV/1

 voda jódová – indikácie IV/3,4 a XXIV/2,3

vhodné klimatické podmienky – pre indikáciu IV/5

V.
XXV.

Netuberkulózne 
choroby 

 voda hydrogénuhličitanovo-sodná

 voda soľanka
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dýchacích ciest

 voda vápenatá

vhodné klimatické podmienky

VI. 
XXVI.

Nervové choroby

 voda termálna s teplotou nad 35°C

 voda sírna

 voda jódová

 voda radónová

VII. 
XXVII.

Choroby 
pohybového 
ústrojenstva

 voda uhličitá s minimálnym obsahom CO2 v 
aplikačnom mieste 1 000 mg/l (vaňa, bazén)

 voda termálna s teplotou nad 35°C

 voda sírna

 voda jódová

 voda radónová

VIII. 
XXVIII.

Choroby obličiek 
a močových ciest

 voda hydrogénuhličitanová

 voda síranová

 voda vápenatá

 voda uhličitá

 voda termálna s teplotou nad 35°C

IX. Duševné choroby
vhodné klimatické podmienky

 voda uhličitá

X. 
XXX.

Kožné choroby
 voda sírna

 voda soľanka

XI. 
XXIX.

Ženské choroby a 
choroby 

gynekologické

 voda termálna s teplotou nad 35°C

 voda soľanka

 voda jódová

 voda uhličitá

 voda radónová

XII.
Choroby z 
povolania

 voda z príslušnej indikácie podľa postihnutého 
systému v organizme

 vhodné klimatické podmienky
   Zdroj: Vlastné spracovanie z [72.].
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Záujem  o  zdravotnú  starostlivosť  majú  kúpeľný  pacienti  a  aj  turisti, 
ktorých zdravotný  stav  predpokladá aplikáciu kúpeľného liečenia  v súlade  so 
stanovenou indikáciou [66]. Záujemcovia o kúpeľnú liečbu v rozsahu zdravotnej 
starostlivosti uhrádzanej na základe zdravotného poistenia s možnosťou úhrady za 
služby  súvisiace  s  poskytovaním  zdravotnej  starostlivosti  spravidla  uplatňujú 
ponuky zdravotných poisťovní, resp. ponuky a služby uplatňované na komerčnej 
báze prostredníctvom špecializovaných cestovných kancelárií a agentúr. Vstupom 
Slovenska do Európskej únie je trh kúpeľných prevádzok dlhodobo otvorený pre 
nový segment klientov, ktorí na Slovensko prichádzajú zo zahraničia a ich liečbu 
spravidla uhrádzajú poisťovne iných štátov (napr. v Nemecku). 

Zahraniční  turisti  vo  zvýšenej  miere  uplatňujú  možnosti  ponuky  s 
požiadavkami na aktívny prístup k SPA health & SPA wellness s možnosťou účasti 
na rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach a krátkodobých výletov do 
okolia daného regiónu turizmu. Tieto skupiny tvoria pre kúpeľníctvo v turizme 
významne  lukratívnu  klientelu  prinášajúcu  profit  a  zisk  kúpeľným 
prevádzkovateľom, kúpeľným ubytovacím zariadeniam, ako aj mestám a obciam 
na Slovensku. 

Talasoterapia  zaznamenala  konkurenčný  vývoj  v  kúpeľníctve  v  turizme, 
ktorá využívaním liečivej  morskej  vody, prímorskej  klímy, morských bahien a 
morských rias prináša klientom nielen relaxačné účinky, ale aj uzdravujúce účinky. 
Inovačný prvok talasoterapie je založený na kúpeľových technikách a podvodných 
masážach, pomocou ktorých do tela prenikajú účinné látky z morskej vody ako 
draslík,  sodík,  vápnik  a  mikroorganizmy  s  antibakteriálnymi  a  antivírovými 
účinkami.  Talasoterapia  sa  odporúča  uplatňovať  vtedy,  ak  sa  objaví  únava, 
poruchy spánku,  ťažkosti  s  kĺbmi,  krvným obehom,  alebo látkovou výmenou. 
Metódy ošetrenia, ktoré talasoterapia využíva, sú: hydroterapia, pohybová terapia, 
terapia z morských rias, fyzioterapia a bahenné zábaly.  Obdoba talasoterapie sa 
postupne zavádza aj na Slovensku.

Ajurvéda (tzv.  veda  života)  vnáša  do  tradičnej  medicíny  systém 
pochádzajúci z indického subkontinentu. Ajurvéda (ayurveda) je holistická metóda 
pôvodom z Indie a je označovaná ako medicína zdravia a dlhovekosti  (ájus = 
život,  dlhovekosť;  véda  =  vedenie,  veda).  Považuje  sa  za  najstarší  a 
najkomplexnejší liečebný systém na svete.  Ajurvéda sa považuje za spôsob k 
udržaniu rovnováhy výživy, spánku a zdravého sexu, ako hlavných faktorov na 
ceste  k  optimálnemu  zdraviu.  K  tomu  sa  pripája  detoxikácia  spojená  s 
regeneráciou. Ajurvéda je 5 tis. rokov starý indický liečebný systém, kde sa nelieči 
následok, ale príčina ochorenia. Rôznymi masážami, organickou vegetariánskou 
stravou a jogou sa dáva do súladu ľudský organizmus, čo prináša skvelé výsledky, 
pričom napomáha odstraňovať civilizačné ochorenia, ako sú stres, bolesti hlavy, 
chrbta, krku, končatín, posilňuje imunitu, zbavuje sa alergie a kožných ochorení. 
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Jej  uplatňovanie  prebieha  pod  kontrolou  kvalifikovaného  ajurvédského  lekára. 
Ajurvéda sa zaoberá nielen liečbou, ale aj prevenciou chorôb a dlhovekosťou. 
Nestavia sa proti klasickej medicíne. Oba systémy sa môžu vhodne dopĺňať. V 
porovnaní s ostatnými alternatívnymi terapiami predstavuje zlatú strednú cestu. 
Prevencia  rovnako  ako  liečba  sú  odporúčané  individuálne  podľa  konštitúcie. 
Ajurvéda používa len prírodné liečebné prostriedky bez nežiaducich účinkov a 
dáva do harmónie telo, dušu, myseľ a naštartuje regeneračné procesy v ľudskom 
organizme. 

Fango  (preklad  z  taliančiny:  bahnobahno,  teplé  blato,  resp.  rastlinné 
bahnoblato) s vlastnosťami prírodných látok je známe ako terapeutická rašelina, 
organická  látka,  produkt  prirodzeného  rozkladu  rastlinnej  masy  a  skladá  sa  z 
organického  zvyšku  bylín,  kvetov  a  tráv.  V rómskych  kolóniách  nemajúcich 
vydláždené cesty deti každý deň prechádzali cez lúku a kým prišli do školy mali 
nohy zablatené,  ale  zdravé.  Vzhľadom na druh pôdy sa  pravidelne  naráža  na 
problém bahnotokov vznikajúcich po veľkých dažďoch, najmä koncom jesene a 
na jar. Medicínsky bolo spoznané, že fango je možné aplikovať priamo na telo 
ľudí.  Obsahuje  nezvyčajne  vysokú  koncentráciu  kyselín,  minerálov,  stopových 
prvkov  a  vitamínov  tak,  aby  ľudská  pokožka  dokázala  jeho  ľahkú  absorbciu. 
Prírodné liečivé sily týchto storočných liečebných prvkov v kombinácii s teplom a 
pokojom napomáhajú pri bolestiach kĺbov a chrbta, ako aj pri kožných ekzémoch 
a  psoriáze.  Fango  (bahenný-prírodný-blatový  zábal)  podporuje  prekrvenie, 
stimuluje  imunitný  systém,  napomáha  uvoľneniu  svalov,  zmierňuje  bolesť, 
detoxikuje  organizmus,  zlepšuje  pohybový  rozsah,  výživu  chrupaviek, 
medzistavcových platničiek a spojivového tkaniva a redukuje svalové napätie.  

11.3 Prevádzka a zásady kúpania v termálnych, budovaných a prírodných
        kúpaliskách

Základné pojmy v oblasti vody na kúpanie a hygienické požiadavky na 
prevádzkovateľov prírodných a umelých kúpalísk ustanovuje zákon č. 355/2007 
Z.  z.  o  ochrane,  podpore  a  rozvoji  verejného zdravia  a  o  zmene a  doplnení 
niektorých  zákonov  v  znení  neskorších  predpisov.  Podrobnosti  upravuje 
vyhláška MZ SR č. 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu 
kvality vody a o požiadavkách na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, 
priestorov  a  zariadení  na  prírodnom  kúpalisku  a  na  budovanom  kúpalisku. 
Upravuje špecifické požiadavky na kvalitu vody na prírodnom a na budovanom 
kúpalisku, medzné hodnoty ukazovateľov kvality vody, rozsah a početnosť ich 
kontroly, požiadavky na dispozične riešenie a vybavenie, prevádzku kúpaliska a 
náležitosti  jeho  prevádzkového  poriadku.  Problematiku  vôd  určených  na 
kúpanie ustanovuje Vyhláška MZ SR č. 309/2012 Z. z. o požiadavkách na vodu 
určenú  na  kúpanie.  Okrem  požiadaviek  na  vodu  určenú  na  kúpanie,  na 
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ukazovatele  kvality  vody  na  kúpanie,  monitorovanie,  hodnotenie  a  jej 
klasifikáciu ustanovuje povinnosti v oblasti vytvorenia profilov vôd určených na 
kúpanie  a  poskytovania  informácií  verejnosti.  Prírodné  kúpalisko  musí  byť 
vybavené  WC a  sprchami  v  závislosti  od  jeho  kapacity.  Na  jednu  osobu  je 
potrebné mať k dispozícii  6 m2 oddychovej plochy. Potrebné je zabezpečenie 
zberu odpadu a upratovanie kúpaliska. Pri budovaných kúpaliskách sú stanovené 
aj  požiadavky  na  ich  dispozičné  riešenia,  t.j.  príchod  do  bazénu  na  krytom 
budovanom kúpalisku cez šatne a sprchy a na nekrytom kúpalisku zabezpečenie 
vstupu do bazénu cez sprchu a plytké vodné brodiská.

Prevádzkovateľ  budovaného  termálneho  kúpaliska  je  povinný  na 
viditeľnom mieste uvádzať aktuálne informácie o teplote vody v jednotlivých 
bazénoch a o teplote vzduchu a viesť evidenciu o prevádzke. V neplaveckom 
bazéne je maximálne dovolená hĺbka vody 1,3 m a teplota vody do 30°C. V 
plaveckom bazéne je prípustná teplota 28°C; v oddychovom bazéne 40°C. Ak je 
teplota vody v bazéne vyššia ako 36°C, prevádzkovateľ upozorňuje kúpajúcich 
sa, že pobyt v bazéne sa neodporúča osobám so srdcovo-cievnym ochorením a 
deťom do 3 rokov.  Osobitne  sú  stanovené požiadavky pre prevádzkovateľov 
bazénov  pre  dojčatá  a  batoľatá,  ktoré  sú  určené  na  organizované  kúpanie  a 
plávanie detí do 3 rokov. V prípade, že kúpajúci sa turista má podozrenia na 
nevyhovujúcu  kvalitu  vody  a  nedodržiavanie  povinnosti,  ktoré 
prevádzkovateľom  ukladajú  platné  predpisy,  môže  sa  obrátiť  so  sťažnosťou 
priamo na prevádzkovateľa kúpaliska, pripadne na miestne príslušný regionálny 
úrad verejného zdravotníctva. 

Nevhodnú kvalitu vody môžu spôsobiť aj samotní turisti, ak nepoužívajú 
toalety, plytké vodné brodiská a sprchy pred vstupom do bazénov. Ich správanie 
a dodržiavanie hygienických zásad môže vo významnej miere ovplyvniť kvalitu 
vody  a  prevádzkovaného  zariadenia.  Preto  kúpajúci  sa  turisti  pri  návšteve 
kúpalísk by mali dodržiavať nasledovné zásady.
A. Všeobecné:
 Kúpanie a pobyt na kúpaliskách je ideálny pre zdravých jedincov.
 Najbezpečnejšie je kúpanie na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na 

vodných  plochách,  ktorých  kvalita  je  monitorovaná  orgánmi  verejného 
zdravotníctva. 

 Vhodná  je  návšteva  kúpaliska  s  povolenou  prevádzkou  a  pred  ich 
návštevou sa informovať o ich aktuálnom stave.

 Neodporúča sa nechávať deti bez dozoru dospelej osoby.
 Dodržiavať prevádzkový poriadok kúpaliska.
 Po  každom  kúpaní  sa  dôkladne  osprchovať  a  prezliecť  do  suchého 

oblečenia.
B. Kúpanie v prírodných vodných plochách:
 Nevstupovať do neznámej stojatej alebo tečúcej vody.
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 Do  vody  vstupovať  postupne  a  vyhýbať  sa  prudkému  ochladeniu 
organizmu.

 Do  hlbokej  vody  by  sa  mali  odvážiť  iba  zdatní  plavci  spravidla  nie 
jednotlivo.

 Nepreceňovanie svojich schopností a sily.
 Nevstupovať  do  vody,  ktorá  pôsobí  na  základe  senzorických  vlastností 

(farba, zákal, priehľadnosť a pach) odpudivo.
 Nevstupovať  do zelenej  vody s  premnoženými  riasami  alebo sinicami  a 

nahromadeným odpadom.
 Nekúpať sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých 

sa nachádzajú uhynuté vtáky alebo zvieratá.
 Rešpektovať  označenia  o  zákaze  kúpania  a  upozornenia  v  okolí  vodnej 

plochy a pokyny prevádzkovateľov.
C. Kúpanie v budovaných kúpaliskách:
 Pred každým vstupom do bazénu sa osprchovať a prejsť brodiskom.
 Pred vstupom do bazénu si všímať farbu vody, zákal alebo zápach, resp. 

plávajúce nečistoty na hladine.
 Nekúpať  sa  vo  vode,  ak  zapácha  po  moči  alebo  výrazne  po  chlóre,  na 

stenách bazéna sú slizovité povlaky, resp. steny a dno bazéna sú poškodené.
 Nevstupovať  do  bazénu  ak  poznáte,  že  príslušná  osoba  má  prenosné 

ochorenie.
 Použivať toalety a dodržiavať zásady osobnej hygieny.
 Rešpektovať výstražné značenia pri bazéne.
 Neskákať do vody tam, kde je to zakázané z dôvodu ublíženia seba samého 

ako aj iných osôb a turistov. 
Budovanie  nových  zariadení  s  množstvom  atrakcii  adrenalínového 

charakteru, s tvorbou aerosolov vytvára nové podmienky, ktorými sa rozširujú 
možnosti  vzniku  ochorení  ale  aj  úrazov.  Požiadavky  turistov  na  zvyšovanie 
teploty,  predlžovanie  pobytu  v  zariadeniach,  pestrá  klientela  kúpajúcich  sa, 
nárast  počtu  turistov  s  poruchami  imunitného  systému  patria  k  rizikovým 
faktorom na kúpaliskách. Vo všeobecnosti sú za zdroj kontaminácie považovaní 
samotní  kúpajúci.  Dôkladné  osprchovanie  môže  znížiť  riziko  vnesenia 
kontaminácie až desaťnásobne.  Kúpaliská by nemali s ohľadom na ostatných 
navštevovať  turisti,  ktorí  trpia  prenosným  ochorením,  majú  hnisajúce  alebo 
otvorené  rany  na  koži,  zápal  očí,  hnačkové  ochorenia  alebo  vykazujú  ich 
príznaky. Tieto riziká prevádzkovateľ vyvažuje kvalitnou prevádzkou zariadenia 
s  vhodnou  technológiou  úpravy  vody  a  odborne  spôsobilým  personálom. 
Ochorenia  z  kúpania  vznikajú  na  kúpaliskách  aj  pri  neodborne  vykonávanej 
dezinfekcii  vody  a  nedodržiavania  prevádzkového  poriadku  termálnych, 
budovaných a prírodných kúpalísk [26., 53.].
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12.   FINANČNÉ NÁSTROJE A MOŽNOSTI PODPORY AKTIVÍT

Subjekty cestovného ruchu a územná samospráva pri úvahách o podpore a 
rozvoji  cestovného  ruchu  zohľadňuje  Program  hospodárskeho  a  sociálneho 
rozvoja  obce,  mesta,  resp.  samosprávneho  kraja  a  v územnom  plánovaní 
rešpektuje záväznú časť územných plánov samosprávnych krajov, obcí a miest. 
Participácia  obyvateľstva  s  možnosťou  vyjadrenia  sa  osobne  k  jednotlivým 
regionálne  rozvojovým  dokumentom  je  kľúčom  k ich  reálnemu  fungovaniu 
a zavedeniu želaných zmien. 

Rozvojové programy z hľadiska podpory a rozvoja cestovného ruchu sú 
už mnohokrát aj viackrát spracované pre jednotlivé sídla. Subjekty cestovného 
ruchu,  mestá,  obce  alebo  aj  samosprávne  kraje  v  niektorých  prípadoch  už 
v predstihu  začínajú  s prípravou  zámerov,  plánov  a  projektov  v  súčinnosti  s 
obsahovým  zameraním  Operačných  programov  Partnerskej  dohody  SR  na 
programové  obdobie  2014  –  2020  a  uplatňovaním  čerpania  finančnej 
nenávratnej  pomoci  v  príslušnom  objeme  schválených Európskych 
štrukturálnych  a  investičných  fondov  pre  Slovensko  v  rámci  programového 
obdobia 2014-2020 [15.].

12.1 Podporné finančné možnosti pre kúpeľných klientov a turistov

Úlohou kúpeľných prevádzok a zariadení, kúpeľných miest, ako aj obcí a 
miest v ktorých sú zriadené termálne kúpaliská, resp. oblastných a krajských 
organizácií   turizmu  je  nielen  ich  realizačná  a  koordinačná  funkcia,  ale  aj 
koncepčná  práca  a  aj  úlohy  v  oblasti  územného  marketingu,  vrátane 
zabezpečovania  informačných  služieb  a  popularizácie.  Nemenej  dôležité  sú 
investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a aj do zvýšenia 
efektívnosti verejnej správy a územnej samosprávy.
  Na  základe  verejného  zdravotného  poistenia  sa  plne  alebo  čiastočne 
uhrádza kúpeľná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných kúpeľoch a 
v kúpeľných liečebniach ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú zdravotnú 
starostlivosť  alebo  ústavnú  zdravotnú  starostlivosť.  Choroby,  pri  ktorých  sa 
kúpeľná  starostlivosť  plne  alebo  čiastočne  uhrádza  na  základe  verejného 
zdravotného  poistenia,  indikačné  podmienky  a  dĺžka  liečebného  pobytu  sú 
uvedené v Indikačnom zozname pre kúpeľnú starostlivosť. Poskytnutie kúpeľnej 
starostlivosti pre ľudí schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára 
uvedeného pri jednotlivých indikáciách zoznamu  pre kúpeľnú starostlivosť.

Pri ochoreniach zaradených v indikačnom zozname v skupine A, uhrádza 
pacient poplatok 1,70  €/deň (prvý a posledný deň sa počíta ako jeden deň) za 
stravovanie  a  pobyt  na  lôžku  počas  poskytovania  ústavnej  zdravotnej 
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starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch bez ohľadu na dĺžku ústavnej 
zdravotnej starostlivosti. Oslobodení od tohto poplatku sú nositelia striebornej 
Jánskeho plakety, detí do 3 rokov a ich sprievodca a pacienti v hmotnej núdzi po 
preukázaní potvrdením Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. 

 Pri ochoreniach zaradených v indikačnom zozname v skupine B, uhrádza 
pacient poplatok 5,00 €/deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 €/deň v II. a III. štvrťroku 
za  stravovanie  a  štandardný  pobyt  na  lôžku  počas  poskytovania  ústavnej 
zdravotnej starostlivosti v prírodných liečebných kúpeľoch  bez ohľadu na dĺžku 
ústavnej zdravotnej starostlivosti. 

Za štandardný pobyt na lôžku sa považuje ubytovanie v jednej ubytovacej 
jednotke/izbe  s  najmenej  dvoma  posteľami  s  umiestnením  spoločného 
sociálneho zariadenia mimo tejto ubytovacej jednotky. Kúpeľný podnik oznámi 
pacientovi  (poistencovi)  ceny  za  jeden  deň  pobytu  a špecifikuje  kvalitu 
ubytovania, prípadne ďalšie poplatky. 

Turisti vo forme samoplatiteľov v niektorých prípadoch k absolvovaniu 
kúpeľníctva  v  turizme  uplatňujú  aj  bankový  pôžičkový  systém.  Osobitné 
pôžičky na zdravotnú starostlivosť vo vhodných kúpeľoch a ich absolvovanie 
komplexného  pobytu  v  kúpeľnom  liečebnom  zariadení  peňažné  inštitúcie 
neposkytujú.  Vytvorené  sú  iba  možnosti  uplatnenia  bezúčelového  alebo 
spotrebného úveru, ktoré s úrokovou mierou sú porovnateľné. Peňažné inštitúcie 
na  Slovensku  s  možnosťou  poskytnutia  účelovej  pôžičky  na  kúpeľný  pobyt 
neuvažujú  a  odporúčajú  bezúčelový  alebo  spotrebný  úver,  resp.  uplatniť  si 
pôžičku na čokoľvek. 

Možnosti poskytnutia pôžičky na kúpeľný pobyt

Banka

Pôžička 
výhradne 

na 
kúpeľný 

pobyt

Pôžička s 
možnosťou 
čerpania na 

kúpeľný 
pobyt

Úroková miera 
v roku 

(%)

Splat-
nosť 

pôžičky
(rok)

Dokla-
dovanie 
príjmu

2010 2017

Slovenská 
sporiteľňa

nie
úver na 

čokoľvek
od 9,9 od 7,9 1- 8 nie

Tatra 
banka

nie
bezúčelový 

úverTB 

Classic
od 6,9

8,3 – 10,9
benefit 

0% úrok 
od ½ 

splácania

1- 8 nie 

ČSOB nie
bezúčelový 

úver
od 10,9 od 8,9 1 - 8 áno
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OTP banka nie
spotrebný 

úver
od 7,9 7,7 – 12,7 1 - 7 áno

Volksbank
-Sberbank

nie
bezúčelový 
spotrebný 

úver
od 7,7 7,7 – 8,0 1 - 8 nie 

Poštová 
banka

nie
úver na 

čokoľvek
od 7,5 od 7,9 1 - 8 nie

Prima 
banka

nie
bezúčelový 
spotrebný 

úver
od 8,6 7,9 – 12,9 2 - 8 nie

VÚB nie
pôžička na 
čokoľvek

od 8,9 7,9 – 12,9 1,1 - 8 nie

   Zdroj: Vlastné spracovanie z [55.].

Podpornou finančnou možnosťou v rámci absolvovania kúpeľného pobytu 
môže byť podľa záujmu turistu napr.:
 Hotelová  spoločnosť  SOREA,  s.r.o.  poskytuje  bonus  pre  turistov 

ubytovaných v rekreačných Ľubovnianskych kúpeľoch v hoteli** SOREA 
ĽUBOVŇA vo forme voľného vstupu do hotelového bazéna a fytoterapiu a 
1x za pobyt relaxačnú perličku, morský kúpeľ a zábalovú terapiu. 

 Štátna účelová dotácia vo výške 50,- € prostredníctvom cestovnej kancelárie 
SOREA sa poskytuje pre seniorov 55+ na jednu dovolenku za kalendárny 
rok čerpanú v sieti hotelovej spoločnosti SOREA. Nárok na štátnu účelovú 
dotáciu  majú  poberatelia  starobného,  predčasného  alebo  výsluhového 
dôchodku. 

 Všeobecná zdravotná poisťovňa poskytuje svojim poistencom zľava 10% z 
ceny na rekondičné pobyty - Bardejov, Štós a zľavu 10 % z pultových cien 
ubytovania  v  rekreačných  Ľubovnianskych  kúpeľoch  v  hoteli** SOREA 
ĽUBOVŇA,  v  Liptovskom  Jáne  v  hoteli  ***  SOREA MÁJ  a  hoteli** 
SOREA ĎUMBIER. Pre samoplatiteľov poskytuje zľavu do 25% z ceny na 
kúpeľný pobyt v celkom 15 kúpeľných miestach.

 Zdravotná poisťovňa Dôvera poskytuje zľavu 5% - 13% z ceny na relaxačné 
a  víkendové pobyty  so  zmluvnými  prevádzkovateľmi  -  Brusno,  Dudince, 
Nimnica, Nový Smokovec, Sliač, Trenčianske Teplice, Vyšné Ružbachy.

 Jednotlivé kúpeľné podniky a hotely v kúpeľných miestach (napr. Piešťany, 
Číž,  Bardejov,  Trenčianske  Teplice  a  pod.)  poskytujú  cenovo a  obsahovo 
výhodné  balíčky  služieb,  napr.:  „Pobyt  senior  špeciál“  v  Bardejovských 
kúpeľoch  v  hoteli,  liečebných  domoch  a  vilách,  „Chuť  Piešťan“  v 
Piešťanoch v hoteli*** Grand Splendid, ako aj sezónne zľavy (napr. Brusno, 
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Lúčky,  Dudince.  Turčianske  Teplice)  na  ubytovanie  a  na  ďalšie 
voľnopredajné  procedúry  vrátane  nadštandardných  spravidla  v  dĺžke 
týždenného pobytu. 

 Daňový  bonus  si  môžu  uplatniť  pracujúci,  ktorí  počas  roka  absolvuje 
kúpeľný  pobyt,  pričom preukázateľne  zaplatil  najmenej  50,-  € za  služby 
súvisiace s kúpeľnou starostlivosťou a uplatňuje si odpočítateľnú položku od 
základu  dane  do  výšky  50,-  € predložením  dokladu  preukazujúcom 
zaplatenie úhrady súvisiacej s kúpeľnou starostlivosťou a s ňou spojenými 
službami v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných liečebniach.

Kúpeľné  zariadenia  vyberajú  od  ubytovaných  hostí  daň  z ubytovania 
stanovenú  všeobecným  záväzným  nariadením  kúpeľnej  obce  alebo  mesta. 
Spravidla suma je 1,-  €/deň  až 2,-  €/deň pobytu ubytovaného turistu, pričom 
mestá a obce majú možnosť oslobodiť od vyberania dane z ubytovania niektoré 
osoby, napr. nevidomých občanov, osoby do 18 rokov, osoby s preukazom ťažko 
zdravotne  postihnutých, študentov  a  pod..  Tieto  výnimky  sú zverejnené  vo 
všeobecnom záväznom nariadení obce alebo mesta a kúpeľné liečebne o týchto 
výnimkách nerozhodujú. 

Veľmi vhodne sa javí vytvoriť a umožniť zdravotnými poisťovňami zľavovú 
finančnú podporu napr. pre samoplatiteľov aj formou zvýhodneného uplatnenia 
špeciálnych liečebných procedúr, resp. osobitným doplnkovým pripoistením s 
možnosťou  častejšieho  absolvovania  kúpeľného  zdravotného  zotavenia 
chronicky chorobného organizmu ľudí.

12.2  Finančné zdroje v kúpeľných miestach a strediskách/centrách turizmu

Základným príjmom územných samospráv sú podielové dane z príjmov 
fyzických osôb. V čase spustenia fiškálnej decentralizácie v roku 2005 sa výnos 
dane  z  príjmov  fyzických  osôb  vybranej  daňovými  úradmi  v  príslušnom 
rozpočtovom roku delil v pomere 70,3 % pre obce a mestá, 23,5 % pre vyššie 
územné celky a 6,2 % pre štát, čo pre obce a mestá znamenalo viac ako 883 mil.  
€. Tento pomer platil bez zmeny až do roku 2012, kedy bolo potrebné prijať 
konsolidačné  opatrenia  aj  vo  vzťahu  k  rozpočtom  územných  samospráv  a 
reagovať na dôsledky svetovej hospodárskej krízy. V roku 2016 sa výnos dane z 
príjmov fyzických osôb delil v pomere 70 % pre obce a mestá a 30 % pre vyššie 
územné celky. K vlastným príjmom územných samospráv patria miestne dane 
a poplatky.  V  podmienkach  Slovenska  tento  zdroj  príjmov  financovania 
územných  samospráv  predstavuje  okolo  10  %  ich  nákladov.  V poslednom 
období  sa  na  viacerých  fórach  diskutuje  o možnosti  financovania  nielen 
odvodeného z podielu dane fyzických osôb, ale vo forme tzv. daňového mixu, 
keďže je predpoklad, že tým by obce a mestá boli viac motivované priamo sa 
podieľať  na  podmienkach  pri  rozvoji  podnikateľského  prostredia,  tvorbe 
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pracovných miest a príchod nových investorov.
Zákonom č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a 

doplnení  niektorých  zákonov  dostala  miestna  územná  samospráva  možnosť 
zaviesť  nový miestny poplatok za rozvoj.  Zámerom tohto zákona je,  aby na 
miestach,  kde  vznikne  na  základe  stavebného  rozvoja  územia  potreba 
vybudovania  sociálnej  a  technickej  infraštruktúry,  plnil  poplatok tri  základné 
funkcie  -  príjmovú,  rozvojovú  a  protikorupčnú.  Predmetom  spoplatnenia  je 
určitý druh stavebnej činnosti, ktorý jednotkám územnej samosprávy vyvoláva 
ďalšie náklady. Výber z poplatku by mal byť investovaný obcou alebo mestom 
priamo v území, na ktorom sa realizuje stavba v súvislosti s ktorou bol poplatok 
vybraný a mal by nahradiť v súčasnosti hradené vynútené investície.

Podnikateľské a nepodnikateľské subjekty v obciach a mestách Slovenska 
budujú,  vytvárajú,  obnovujú  ako  aj  revitalizujú  územia  kúpeľných  miest, 
termálne  kúpaliská,  prírodné  a  budované  kúpaliská,  kúpeľné  strediská/centrá 
turizmu a pod. v spolupráci s miestnou a regionálnou územnou samosprávou, 
ktoré sú charakterizované kritériami:
Určenie územia:
 katastrálne územie dotknutých miest a obcí uplatňujúcich turizmus,
 počet lôžok, počet prenocovaní alebo počet turistov v regióne turizmu.
Kúpeľné miesto alebo stredisko/centrum turizmu sa spravidla:
 zúčastňuje  na  prácach  pri  tvorbe  miestnej,  regionálnej,  národnej  alebo 

medzinárodnej politiky v turizme,
 zastupuje  a  chráni  záujmy turizmu v  obci  alebo  meste,  v  samosprávnych 

krajoch, resp. medzinárodných zoskupeniach,
 zabezpečuje  popularizáciu  turizmu  v  obci  alebo  meste,  v  samosprávnom 

kraji, alebo na celom Slovensku a v zahraničí,
 analyzuje trh turizmu obce alebo mesta, regiónu alebo v šírke medzinárodnej 

spolupráce,
 uskutočňuje podnikateľskú a nepodnikateľskú činnosť,
 realizuje  potrebnú  koordináciu  s oblastnou,  resp.  krajskou  organizáciou 

turizmu a medzinárodnými turistickými organizáciami.
Finančné zdroje môžu byť:
 podiel na poplatku za deň prenocovania turistu v ubytovacom zariadení,
 členské príspevky v rámci členstva v organizáciách turizmu,
 príspevok štátneho rozpočtu, 
 návratné zdroje financovania,
 prostriedky mimorozpočtových peňažných fondov,
 príjmy z podnikateľskej činnosti,
 dary, sponzorské príspevky a pod..
V súvislosti s financovaním strediska/centra turizmu možno predpokladať:
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 príjem  z  podielu  poplatkov  členov  podľa  počtu  obyvateľov  v  obci 
alebo meste,

 príspevok zo štátneho rozpočtu (pevnou čiastkou, resp. rovnakým podielom 
ako ostatní členovia),

 príjem zo združených prostriedkov,
 príjem prostriedkov poskytovaných v rámci programov štátneho rozpočtu,
 dotácie zo štátneho rozpočtu na príslušný rozpočtový rok, ktoré sa poskytnú 

obci alebo mestu a samosprávnemu kraju na rozvoj turizmu,
 možnosti čerpania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných 

fondov  a  ďalších  medzinárodných  príslušne  relevantných  finančných 
prostriedkov.
Nemenej dôležité sú aj investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho 

začlenenia obyvateľov a do efektívnej činnosti v úradoch územnej samosprávy. 
Poskytovanie  miestnej  (lokálnej)  finančnej  podpory  spravidla  spĺňajú 
podmienku adresnosti, pružnosti, flexibilnosti, transparentnosti, individuálneho 
prístupu a akcieschopnosti [10.]. Takisto aj finančné nástroje na národnej úrovni 
alebo na úrovni Európskej únie je vhodné vytvárať tak, aby boli administratívne 
nenáročné  a  jednoduché,  transparentné  a ich  použitie  v  územnej  samospráve 
efektívne využiteľné [30.].

12.3 Podpora aktivít v oblastnej a krajskej organizácii turizmu

Podpora na aktivity a činnosti  je  poskytovaná Oblastným organizáciám 
turizmu  (OOCR)  a  Krajským  organizáciám  turizmu  (KOCR)  registrovaných 
Ministerstvom dopravy a výstavby SR (MDV SR) formou dotácie na realizáciu 
aktivít, ktoré sú spojené s hlavným predmetom ich činnosti v turizme. MDV SR 
poskytuje dotáciu na príslušný rozpočtový rok pre: 
 OOCR  v  rovnakej  výške  ako  je  súhrnná  hodnota  vybratých  členských 

príspevkov v roku, ktorý predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku, 
pričom  maximálna  výška  dotácie  je  ohraničená  90%  súhrnnej  hodnoty 
vybratej dane za ubytovanie u všetkých členských obcí a miest v roku, ktorý 
predchádza predchádzajúcemu rozpočtovému roku. Ak OOCR nie je členom 
KOCR, výška dotácie bude znížená o 10%. 

 KOCR v rovnakej výške ako je členský príspevok v roku, ktorý predchádza 
predchádzajúcemu rozpočtovému roku, pričom maximálna výška dotácie je 
ohraničená 10% z vybratej dane za ubytovanie všetkých členských obcí a 
miest  v  OOCR,  ktoré  sú  členmi  KOCR  v  roku,  ktorý  predchádza 
predchádzajúcemu rozpočtovému roku. 

MDV SR  vypíše  na  svojom  webom  sídle  usmernenie  k  žiadostiam  o 
dotáciu  na  príslušný  rok,  k  vyúčtovaniu  dotácií  poskytnutých  v 
predchádzajúcom  roku  a  k  ďalším  náležitostiam,  ktoré  sú  s  tým  spojené  v 
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príslušnom  roku,  vrátane  ďalších  povinností  OOCR  a  KOCR.  Dotácia  pre 
OOCR alebo KOCR je poskytovaná na základe písomnej žiadosti o poskytnutie 
dotácie a návrhu projektu, ktorý je zameraný na realizáciu aktivít spojených s 
ich  hlavným  predmetom  činnosti  v  turizme.  Žiadosť  a  návrh  projektu  sa 
doručuje MDV SR najneskôr do 15. marca príslušného rozpočtového roka, na 
ktorý sa dotácia poskytuje. Na poskytnutie dotácie nie je právny nárok. Dotáciu 
možno použiť na:
 marketing, propagáciu a popularizáciu organizácie turizmu najmä s účasťou 

na veľtrhoch, výstavách, prezentáciách,
 tvorbu  webového  sídla,  tvorbu  loga  OOCR  alebo  KOCR,  elektronický 

marketing,  tvorbu  zľavových  produktov,  tvorbu  popularizačných, 
propagačných a informačných tlačovín okrem knižných publikácií, 

 činnosť  turistického  informačného  centra  zriadeného  OOCR alebo  KOCR 
okrem nákladov na mzdy a prevádzkových nákladov, 

 tvorbu a prevádzku rezervačného systému, 
 tvorbu a podporu produktov turizmu, 
 podporu atraktivít v regióne turizmu tak, aby sa stali súčasťou stálej ponuky,
 infraštruktúru turizmu okrem výstavby zariadení určených na ubytovanie,
 zabezpečenie  strategických,  koncepčných  a  analytických  materiálov, 

dokumentov, štatistík a prieskumov,
 zavedenie hodnotiaceho systému kvality služieb,
 vzdelávacie aktivity zamerané na skvalitnenie a rozvoj destinácie turizmu. 

Zmluva o poskytnutí  dotácie okrem iného obsahuje aj  spôsob kontroly 
použitia  poskytnutej  dotácie;  lehotu  vrátenia  nepoužitých  finančných 
prostriedkov;  lehotu  a  spôsob  zúčtovania  dotácie  ako  aj  lehotu  odvedenia 
úrokov. Dotáciu na podporu činností OOCR a KOCR schvaľuje MDV SR do 31. 
mája  príslušného  kalendárneho  roka,  v  ktorom  bola  doručená  žiadosť  o 
poskytnutie  dotácie.  Dotácia  sa  poskytuje  do  30  pracovných  dní  od  jej 
schválenia. Pri hospodárení s prostriedkami dotácie postupujú OOCR a KOCR v 
zmysle príslušne platných právnych predpisov [62.]. 

V kúpeľníctve  v  turizme je  úlohou oblastných a  krajských  organizácií 
turizmu nielen ich realizačná a koordinačná funkcia, ale aj tvorivá koncepčná 
spolupráca so subjektmi pôsobiacimi v turizme. Formou aktívneho partnerstva 
vytvárajú priestor pre možnosť oboznámenia sa turistu o príslušnom území, jeho 
atraktivitách,  špecifických  vlastnostiach,  službách  v  turizme  a  ďalších 
významných skutočnostiach v príslušnom regióne turizmu.

12.4  Regionálna investičná pomoc a investičný zámer

Zákon  č.  561/2007  Z.  z.  o  investičnej  pomoci  a  o  zmene  a  doplnení 
niektorých  zákonov  nadobudol  účinnosť  01.01.2008.  Za  toto  obdobie  prešla 
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globálna a  slovenská ekonomika významným vývojom, na ktorý je  potrebné 
reagovať  aj  v oblasti  podpory  investícií.  Nový  zákon  č.  57/2018  Z.  z. 
o regionálnej  investičnej  pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov s 
účinnosťou od 01.04.2018 vytvára priestor mimo západného Slovenska pre viac 
investícií, znižovanie regionálnych rozdielov a pre podnikateľov prináša nižšiu 
administratívnu záťaž. Pre západné Slovensko je vytvorený priestor na investície 
do  vedy  a  výskumu.  Väčší  dôraz  je  kladený  na  podporu  progresívnych 
technológií  a činností  s vysokou  pridanou  hodnotou.  Slovensko  bude 
investorom,  ktorí  sem  budú  chcieť  prísť,  ponúkať  skôr  daňové  úľavy  a  nie 
priame dotácie.  Investičné  stimuly sú prostriedok,  ktorým štát  formuje svoju 
makroekonomickú politiku, podnikateľské prostredie a ktorým pôsobí na firmy 
fungujúce v rámci národného hospodárstva. V tejto súvislosti zákon je zameraný 
na podporu progresívnych technológií a činností s vysokou pridanou hodnotou a 
vytvára predpoklady na väčšiu podporu nových investícií v menej rozvinutých 
okresoch. 

Pravidlá  regionálnej  investičnej  pomoci  vo  svojej  podstate  vytvárajú 
priestor  pre  znižovanie  regionálnych  rozdielov  na  Slovensku.  V rozvinutých 
regiónoch, kde je nezamestnanosť nízka, získajú investori priamu pomoc len v 
prípade, že investujú do výskumu a vývoja. Podporené budú aj investície, ktoré 
neprinášajú vytvorenie nových pracovných miest, ale budú smerovať do nákupu 
nových  progresívnych  technológií.  K  zásadným  zmenám  patrí  vypustenie 
požiadavky tvorby pracovných miest v priemyselnej výrobe, počiatočný stav ale 
bude  musieť  zostať  zachovaný.  V  oblasti  technologických  centier  a  centier 
podnikových  služieb  sa  nahrádza  podmienka  zamestnávania  podielu 
vysokoškolsky  vzdelaných  ľudí  podmienkou  vyplácania  vyšších  ako 
priemerných miezd v danom okrese a kladie sa dôraz na odborníkov z praxe. Do 
oprávnených nákladov bude možné zarátať  aj  prenájom nehnuteľnosti,  čo by 
malo uľahčiť snahu získať investorov do priemyselných parkov. Vo väčšej miere 
budú mať možnosť využívať investičné stimuly malé a stredné podniky. 

Investičný zámer na poskytnutie investičnej pomoci spravidla obsahuje:
 Údaje o žiadateľovi.
 Údaje o prijímateľovi investičnej pomoci.
 Údaje o investičnom zámere.
 Kapacita a trhy.
 Vplyv na zamestnanosť.
 Vplyv na životné prostredie.
 Údaje o požadovaných formách investičnej pomoci.
 Prílohy.
 Potvrdenie údajov.
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Osobitným  predpisom  budú  stanovené  náležitosti  žiadosti  o investičnú 
pomoc  (údaje  o žiadateľovi,  údaje  o investičnom  zámere,  údaje  o kapacite 
a trhoch, údaje o prijímateľovi, finančné ukazovatele podniku), náležitosti ročnej 
správy  o  využívaní,  priebehu  realizácie  a  ukončení  investičného  zámeru, 
náležitosti hodnotiacej správy  a informačnej tabule o investičnej pomoci.

Pri  poskytnutí  investičnej  pomoci  je  uzatvorená  zmluva  obsahujúca 
identifikačné údaje zmluvných strán, číslo rozhodnutia o schválení investičnej 
pomoci,  intenzitu  a  výšku  investičnej  pomoci,  termín  a  spôsob  poskytnutia 
investičnej  pomoci,  názov  a  výšku  celkových  oprávnených  nákladov 
investičného  zámeru,  výšku  skutočne  vynaložených  oprávnených  nákladov 
investičného zámeru a obdobie, za ktoré sa investičná pomoc poskytuje.
Investičná pomoc je poskytovaná formou: 
 dotácie  na  dlhodobý  hmotný  majetok  a dlhodobý  nehmotný  majetok 

oprávnených nákladov, ktorých vynaloženie prijímateľ preukáže pri podaní 
ročnej správy o priebehu realizácie investičného zámeru,

 úľavy  na  dani  z príjmov  v daňovom  priznaní  za  účtovné  obdobie,  ktoré 
predchádza  účtovnému  obdobiu,  v ktorom  sa  daňové  priznanie  podáva, 
pričom  výška  úľavy  na  dani  nesmie  presiahnuť  20  %  hodnoty  celkovej 
schválenej investičnej pomoci,

 príspevku na vytvorené nové pracovné miesta  na základe písomnej zmluvy 
uzatvorenej  medzi  prijímateľom  a Ministerstvom  práce  sociálnych  vecí  a 
rodiny SR prostredníctvom Ústredia práce, ak realizácia investičného zámeru 
vedie k čistému nárastu pracovných miest,

 prevodu  nehnuteľného  majetku  alebo  nájmu  nehnuteľného  majetku  za 
hodnotu nižšiu, ako je hodnota nehnuteľného majetku alebo hodnota nájmu 
nehnuteľného majetku stanovená znaleckým posudkom.

Hodnotenie  investičných  zámerov  je  sprehľadnené  podmienkami 
poskytnutia  investičnej  pomoci,  sprísnené podmienkami ich plnenia  a  presne 
definované  kroky  orgánov  štátnej  správy  v  prípade  zistenia  ich  porušenia. 
Poskytovanie investičnej  pomoci sa  bude hodnotiť pravidelne na ročnej  báze 
formou  ex  post  analýzy,  prijímateľom  investičnej  pomoci  prinesie  nižšiu 
administratívnu záťaž a to tak pri podávaní žiadosti ako aj pri kontrole plnenia 
podmienok investičnej pomoci.  Nové pravidlá regionálnej investičnej pomoci 
reagujú na globálny vývoj, zmeny na trhu práce a možnosti investorov. 

Intenzita  investičnej  pomoci  nesmie  presiahnuť  hodnotu  uvedenú 
v rozhodnutí  o poskytnutí  investičnej  pomoci.  Investičná  pomoc  splatná 
v niekoľkých splátkach sa diskontuje na svoju hodnotu v čase poskytnutia na 
základe diskontnej sadzby platnej v čase poskytnutia. Poskytovanie regionálnej 
investičnej pomoci a kontrolu riadi a koordinuje Ministerstvo hospodárstva SR, 
príslušný správca dane, Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny a Ministerstvo 
životného prostredia SR podľa poskytnutia investičnej pomoci.
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Obce a mestá  na svojom území v rámci svojej  kompetencie  aktivizujú 
podnikateľské i nepodnikateľské subjekty ako aj dobrovoľné organizácie, resp. 
svoje  kultúrne  domy v  spojení  s  prijímateľom  investičnej  pomoci  s  cieľom 
zvyšovania  rôznych  podujatí,  spoločenských  a  kultúrnych  stretnutí  aj  s 
medzinárodnou účasťou za účelom vyššej návštevnosti  a dlhšieho ubytovania 
turistov. Navrhujú, resp. usporadúvajú rôzne podujatia za účelom uspokojovania 
požiadaviek obyvateľov a prilákania turistov na periodické i neperiodické akcie.

13. EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY V
     PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 – 2020

Európska komisia prijala 20. júna 2014 partnerskú dohodu so Slovenskom 
o  využívaní  Európskych  štrukturálnych  a investičných  fondov  (EŠIF)  v 
prospech rastu a zamestnanosti v ktorej sa stanovuje stratégia pre ich optimálne 
využívanie  na  Slovensku.  Investície  z  EŠIF  sú  spravidla  určené na  odvetvia 
rastu, napr. dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých 
a  stredných  podnikov,  ochrana  životného  prostredia,  digitálna  agenda, 
energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Takisto sú zamerané na 
podporu  podnikania,  boja  proti  sociálnemu  vylúčeniu  a  snáh  o  rozvoj 
hospodárstva, ktoré je šetrné k životnému prostrediu a efektívneho využívania 
domácich zdrojov. Podľa zamerania operačných programov rozlišujeme viacero 
ich  cieľov,  t.j.  Investovanie  do  rastu  zamestnanosti,  Európska  územná 
spolupráca  (cezhraničná,  nadnárodná,  medzinárodná)  a  ďalšie  operačné 
programy v rámci EŠIF.

Operačné programy cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti
názov operačného programu riadiaci orgán pridelené zdroje (€)

Operačný program Výskum a inovácie MŠVVŠ SR 2 231 032 482

Operačný program Integrovaná 
infraštruktúra

MDV SR 3 942 210 563 

Operačný program Ľudské zdroje MPSVR SR 3 834 797 880*

Operačný program Kvalita životného 
prostredia

MŽP SR 3 137 900 110 

Integrovaný regionálny operačný 
program

MPRV SR 1 738 834 120 

Operačný program Efektívna verejná 
správa

MV SR 278 449 284 

Operačný program Technická pomoc ÚV SR 159 071 912 

Program rozvoja vidieka SR** MPRV SR 1 559 691 844 

139



Operačný program Rybné hospodárstvo MPRV SR 15 785 000 

spolu: 15 287 323 396 
* z toho ESF – alokácia v rámci OP ĽZ na prioritnú os 2 „Iniciatíva na podporu 
zamestnanosti mladých ľudí“ v sume 122 175 259 €
** po transferoch medzi I. a II. pilierom
  Zdroj: Vlastné spracovanie z [40.].

Operačné programy cieľa Európska územná spolupráca

Operačný program pridelené finančné prostriedky (€)

Programy cezhraničnej spolupráce 1 101 563 708 

Programy nadnárodnej spolupráce 468 505 709 

Programy medziregionálnej spolupráce 1 043 943 608 

Spolu: 2 614 013 025 
  Zdroj: Vlastné spracovanie z [40.].

Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A
Operačný program pridelené finančné prostriedky (€)

 Česká republika - Slovenská republika  106 046 429 

z toho
 Európsky fond regionálneho 
rozvoja

   90 139 463 

 Národné spolufinancovanie    15 906 966

Rakúsko - Slovenská republika   89 285 509 

z toho
 Európsky fond regionálneho 
rozvoja

  75 892 681 

 Národné spolufinancovanie   13 392 828 

Poľská republika - Slovenská republika  182 339 676 

z toho
 Európsky fond regionálneho 
rozvoja

 154 988 723 

 Národné spolufinancovanie    27 350 953 

Maďarsko - Slovenská republika   183 304 694 

z toho
 Európsky fond regionálneho 
rozvoja

  155 808 987 

 Národné spolufinancovanie     27 495 707 

Program ENI Cezhraničná spolupráca 
Maďarsko - Slovensko - Rumunsko - 

  81 347 200 
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Ukrajina 2014 – 2020

z toho
 Európsky fond regionálneho 
rozvoja

   73 952 000 

 Národné spolufinancovanie      7 395 200 
  Zdroj: Vlastné spracovanie z [40.].

Programy nadnárodnej spolupráce
Operačný program pridelené finančné prostriedky (€)

Program Stredná Európa 2020   298 987 025,44 

z toho
 Európsky fond regionálneho 
rozvoja

  246 581 112 

 Národné spolufinancovanie     52 405 913,44 

Program Dunajský nadnárodný program 
2014 – 2020

  262 989 835,60 

z toho

 Európsky fond regionálneho 
rozvoja

  202 095 405 

 Nástroj predvstupovej pomoci 
IPA

    19 829 192 

 Národné spolufinancovanie     41 065 238,60 
  Zdroj: Vlastné spracovanie z [40.].

Programy medziregionálnej spolupráce
Operačný program pridelené finančné prostriedky (€)

Program ESPON 2020   48 678 851 

z toho
 Európsky  fond  regionálneho 
rozvoja

  41 377 023 

 Národné finančné prostriedky     7 301 828 

Program Interreg Europe   426 309 618 

z toho
 Európsky  fond  regionálneho 
rozvoja

   359 326 320 

 Národné finančné prostriedky      66 983 298 

Program URBACT III   96 324 550 

z toho
 Európsky  fond  regionálneho 
rozvoja

  81 875 867 

 Národné finančné prostriedky   14 448 683 

Program Interact III    46 344 229 
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z toho
 Európsky  fond  regionálneho 
rozvoja

   39 392 594 

 Národné finančné prostriedky      6 951 635 
  Zdroj: Vlastné spracovanie z [40.].

Ďalšie programy
Operačný program pridelené finančné prostriedky (€)

Operačný program potravinovej 
a základnej materiálnej pomoci

     64 838 286 

z toho
 Fond európskej pomoci pre 
najodkázanejšie  osoby

     55 112 543 

 Vnútroštátne spolufinancovanie        9 725 743 
  Zdroj: Vlastné spracovanie z [40.].

Nenávratnú finančnú pomoc z EŠIF je možné uplatňovať prostredníctvom 
príslušne  relevantných  operačných  programov  v  rámci  procesu  rozvoja 
domáceho turizmu.
Operačný program Ľudské zdroje, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo 
práce,  sociálnych  vecí  a  rodiny  SR,  v  rámci  implementácie  z  Európskeho 
sociálneho fondu je pre turizmus významný podľa:
Prioritnej osi 1 – Vzdelávanie – s alokáciou 458 746 509 € a tematickým cieľom 
Investovania  do  vzdelania,  školení  a  odbornej  prípravy,  ako  aj  zručností  a 
celoživotného vzdelávania, je zameraná na investičné priority: 
1.3  Zlepšenie kvality, efektívnosti  a prístupu k terciárnemu a ekvivalentnému 
vzdelávaniu  s  cieľom zvýšiť  počet  študujúcich  a  úroveň  vzdelania,  najmä  v 
prípade znevýhodnených skupín so špecifickým cieľom
1.3.1  Zvýšiť  kvalitu  VŠ  vzdelávania  a  rozvoj  ľudských  zdrojov  v  oblasti 
výskumu a vývoja s cieľom dosiahnuť prepojenie VŠ vzdelávania s potrebami 
trhu práce, 
1.4  Zlepšenie  rovnakého  prístupu  k  celoživotnému  vzdelávaniu  pre  všetky 
vekové  skupiny  v  rámci  formálneho,  neformálneho  a  bežného  vzdelávania, 
zvyšovania  vedomostí,  zručností  a  spôsobilostí  pracovnej  sily  a  podpory 
flexibilných  spôsobov  vzdelávania  prostredníctvom usmerňovania  pri  výbere 
povolania a potvrdzovania nadobudnutých kompetencií so špecifickým cieľom
1.4.1  Zvýšiť  kvalitu  a  efektívnosť  celoživotného  vzdelávania  s  dôrazom  na 
rozvoj kľúčových kompetencií, prehlbovanie a zvyšovanie kvalifikácie.
Prioritnej  osi  2  –  Iniciatíva  na  podporu  zamestnanosti  mladých  ľudí  –  s 
alokáciou 194 350 518 € a tematickým cieľom Podpory udržateľnej a kvalitnej 
zamestnanosti a mobility pracovnej sily je zameraná na investičné priority:
2.1  Trvalo  udržateľná  integrácia  mladých  ľudí,  najmä  tých,  ktorí  nie  sú 
zamestnaní,  ani nie sú v procese vzdelávania alebo odbornej  prípravy, na trh 
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práce, vrátane mladých ľudí ohrozených sociálnym vylúčením a mladých ľudí z 
marginalizovaných komunít,  vrátane vykonávania systému záruk pre mladých 
ľudí  so špecifickým cieľom
2.1.1  Zavedením  záruky  pre  mladých  nezamestnaných  ľudí,  zvýšiť 
zamestnanosť, zamestnateľnosť a účasť mladých ľudí na trhu.
Prioritnej  osi  3  – Zamestnanosť – s  alokáciou 795 924 737 € a tematickým 
zameraním Podpory udržateľnej a kvalitnej zamestnanosti a mobility pracovnej 
sily je zameraná na investičné priority:
3.2 Rovnosť medzi mužmi a ženami vo všetkých oblastiach vrátane v oblasti 
prístupu  k  zamestnaniu,  kariérnemu  postupu,  zosúladenia  pracovného  a 
súkromného  života  a  presadzovania  rovnakej  odmeny  za  rovnakú  prácu  so 
špecifickým cieľom
3.2.1  Zlepšením  podmienok  pre  zosúladenie  pracovného  a  rodinného  života 
zvýšiť zamestnanosť osôb s rodičovskými povinnosťami, najmä žien,
3.3  Modernizácia  inštitúcií  trhu  práce,  ako  sú  verejné  a  súkromné  služby 
zamestnanosti,  zlepšovanie  prispôsobenia  sa  potrebám  trhu  práce,  vrátane 
opatrení  zameraných  na  zlepšenie  nadnárodnej  pracovnej  mobility,  ako  aj 
programov  mobility  a  lepšej  spolupráce  medzi  inštitúciami  a  príslušnými 
zainteresovanými stranami  so špecifickým cieľom
3.3.1  Zvýšiť  kvalitu  a  kapacity  verejných  služieb  zamestnanosti  na 
zodpovedajúcu úroveň v nadväznosti na meniace sa potreby a požiadavky trhu 
práce, nadnárodnú pracovnú mobilitu, a zvýšiť účasť partnerov a súkromných 
služieb zamestnanosti na riešení problémov v oblasti zamestnanosti [35.].
Oprávnené  regióny  na  čerpanie  podpory  z  EŠIF  sú:  región  Slovensko  – 
juhozápad, región Slovensko – severozápad a región Slovensko – východ .
Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorého riadiacim orgánom je 
Ministerstvo  životného  prostredia  SR,  v  rámci  implementácie  z  Európskeho 
fondu regionálneho rozvoja je pre turizmus významný podľa: 
Prioritnej  osi  1  -  Udržateľné  využívanie  prírodných zdrojov prostredníctvom 
rozvoja  environmentálnej  infraštruktúry  s  alokáciou  1  441  766  000  € a 
tematickým  cieľom  Zachovania  a  ochrany  životného  prostredia  a  podpory 
efektívneho využívania zdrojov, je zameraná na investičnú prioritu:
1.2  (b)  Investovanie  do  sektora  vodného  hospodárstva  s  cieľom  splniť 
požiadavky  environmentálneho  acquis  Únie  a  pokryť  potreby,  ktoré  členské 
štáty špecifikovali v súvislosti s investíciami nad rámec uvedených požiadaviek 
so špecifickým cieľom
1.2.3 Vytvorenia východísk pre stanovenie opatrení smerujúcich k dosiahnutiu 
dobrého stavu podzemných a povrchových vôd,
1.4 (e) Prijatie opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, 
oživenie a dekontaminácie opustených priemyselných areálov (vrátane oblastí, 
ktoré  prechádzajú  zmenou),  zníženie  miery  znečistenia  ovzdušia  a  podpory 

143



opatrení na zníženie hluku so špecifickým cieľom
1.4.2  Zabezpečenia  sanácie  environmentálnych  záťaží  v  mestskom prostredí, 
ako aj v opustených priemyselných lokalitách (vrátane oblastí, ktoré prechádzajú 
zmenou) [36.].
Oprávnené regióny na čerpanie podpory z EŠIF sú:  región Bratislava, región 
Slovensko – juhozápad, región Slovensko – severozápad a región Slovensko – 
východ.
Operačný  program  Výskum  a  inovácie,  ktorého  riadiacim  orgánom  je 
Ministerstvo  školstva,  vedy  výskumu a  športu  SR pre  prioritné  osi  1  a  2  a 
Ministerstvo hospodárstva SR pre prioritné osi 3 a 4, v rámci implementácie z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja je pre turizmus významný podľa:
Prioritnej osi 3 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu malých a stredných 
podnikov (okrem VÚC BA) s celkovou alokáciou 376 451 000 € a tematickým 
cieľom  Zvýšenia  konkurencieschopnosti  malých  a  stredných  podnikov,  je 
zameraná na investičnú prioritu:
3.3: Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a 
služieb so špecifickým cieľom 
3.3.1  Zvýšenia  konkurencieschopnosti  malých   stredných  podnikov  vo  fáze 
rozvoja.
Prioritnej osi 4 - Rozvoj konkurencieschopných malých a stredných podnikov  v 
Bratislavskom  kraji  (iba  VÚC  BA)  s  celkovou  alokáciou  24  632  009  €  a 
tematickým  cieľom  Zvýšenia  konkurencieschopnosti  malých  a  stredných 
podnikov, je zameraná na investičnú prioritu:
4.1  Podpora kapacity malých a stredných podnikov pre rast na regionálnych, 
celoštátnych a medzinárodných trhoch a zapojenia sa do procesov inovácií so 
špecifickým cieľom
4.1.1 Nárastu podielu ziskových malých a stredných podnikov v Bratislavskom 
kraji [37.].
Oprávnené regióny na čerpanie podpory z EŠIF sú: región Bratislava (prioritná 
os 4), región Slovensko – juhozápad, región Slovensko – severozápad a región 
Slovensko – východ.
Integrovaný  regionálny  operačný  program,  ktorého  riadiacim  orgánom  je 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v rámci implementácie z 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja je pre turizmus významný podľa:
Prioritnej osi 2 - Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám s 
alokáciou 755 913 197 € a tematickým cieľom Podpory sociálneho začlenenie, 
boja  proti  chudobe  a  akejkoľvek  diskriminácie,  je  zameraná  na  investičnú 
prioritu:
2.1  Investícií  do  zdravotníckej  a  sociálnej  infraštruktúr,  ktoré  prispievajú  k 
celoštátnemu, regionálnemu a miestnemu rozvoju, znižujú nerovnosť z hľadiska 
zdravotného  postavenia,  podporujú  sociálne  začleňovanie  prostredníctvom 
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lepšieho prístupu k sociálnym, kultúrnym a rekreačným službám a prechod z 
inštitucionálnych služieb na komunitné so špecifickým cieľom 
Prioritnej osi 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné 
prostredie s celkovou alokáciou 199 716 670 € a tematickým cieľom Zachovania 
a ochrany životného prostredia a podpory efektívneho využívania zdrojov,  je 
zmeraná na investičnú prioritu:
4.3 Prijímania opatrení na zlepšenie mestského prostredia, revitalizácie miest, 
oživenia a dekontaminácie opustených priemyselných lokalít  (vrátane oblastí, 
ktoré prechádzajú zmenou), zníženia znečistenia ovzdušia a podpory opatrení na 
zníženie hluku so špecifickým cieľom
4.3.1 Zlepšenia environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach 
prostredníctvom  budovania  prvkov  zelenej  infraštruktúry  a  adaptáciou 
urbanizovaného  prostredia  na  zmenu  klímy ako  aj  zavádzaním systémových 
prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.
Prioritnej osi 5 – Miestny rozvoj vedený komunitou s alokáciou 105 877 196 € a 
tematickým  cieľom  sociálneho  začlenenia,  boja  proti  chudobe  a  akejkoľvek 
diskriminácii  je zameraná na investičnú prioritu:
5.1 Záväzné investície v rámci stratégií miestneho rozvoja vedeného komunitou 
so špecifickým cieľom
5.1.1  Zvýšenie  zamestnanosti  na  miestnej  úrovni  podporou  podnikania  a 
inovácií [14.].
Oprávnené regióny na čerpanie podpory z EŠIF sú: región Bratislava (priorita 
2.1.1), región Slovensko – juhozápad, región Slovensko – severozápad a región 
Slovensko – východ.
Program  rozvoja  vidieka  SR  2014  –  2020,  ktorého  riadiacim  orgánom  je 
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v rámci implementácie z 
Európskeho  poľnohospodárskeho  fondu  pre  rozvoj  vidieka  je  pre  turizmus 
významný podľa:
Podopatrenie  7.4  –  Podpora  na  investície  do  vytvárania,  zlepšovania  alebo 
rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane 
voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry so zameraním sa na:
 vytváranie  podmienok  pre  trávenie  voľného  času  vrátane  príslušnej 

infraštruktúry  –  napr.  výstavba/rekonštrukcia/modernizácia  športovísk  a 
detských  ihrísk,  amfiteátrov,  investície  do  rekonštrukcie  nevyužívaných 
objektov  v  obci  pre  komunitnú/spolkovú  činnosť  vrátane  rekonštrukcie 
existujúcich kultúrnych domov,

 zvýšenie bezpečnosti a prevencie proti vandalizmu na verejných priestoroch 
(montáž kamerových systémov a iných bezpečnostných prvkov),

 vytváranie podmienok pre rozvoj podnikania – rekonštrukcie nevyužívaných 
objektov  v  obci,  výstavba/rekonštrukcia  tržníc  pre  podporu  predaja 
miestnych produktov a pod.
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Podopatrenie  7.5  –  Podpora  na  investície  do  rekreačnej  infraštruktúry, 
turistických  informácií  a  do  turistickej  infraštruktúry  malých  rozmerov  na 
verejné využitie so zameraním sa na:
 investície,  ktoré  súvisia  s  vytvorením,  udržiavaním,  obnovou  a 

skvalitňovaním  turisticky  zaujímavých  objektov,  bodov  a  miest  vrátane 
príslušnej  infraštruktúry  –  miestne  kultúrne,  historické,  prírodné  a  iné 
objekty a zaujímavosti, zriadenie múzejných a galerijných zariadení a pod.,

 investície  do  rekreačnej  infraštruktúry,  turistických  informácií  a 
informačných tabúľ v turistických lokalitách na verejné využitie, budovanie 
drobných  obslužných  zariadení  pre  turistov,  informačné  body,  smerové 
tabule, KIOSKy a pod.,

 budovanie, rekonštrukcia náučných chodníkov, cykloturistických chodníkov, 
ich  napojenie  na  náučné  chodníky,  budovanie  doplnkovej  infraštruktúry 
(odpočinkové  miesta,  prístrešky,  stojany  na  bicykle  a  pod.),  výstavba 
vyhliadkových veží,  budovanie, údržba a obnova značenia na existujúcich 
cykloturistických trasách a pod.

Podopatrenie  16.3  – Spolupráca  medzi  malými hospodárskymi subjektmi pri 
organizácii spoločných pracovných procesov a spoločnom využívaní zariadení a 
zdrojov  a  pri  rozvoji  služieb  v  oblasti  turizmu,  ich  uvádzania  na  trh  so 
zameraním sa na spoluprácu medzi malými hospodárskymi subjektmi v odvetví 
poľnohospodárstva,  potravinovom  reťazci,  sektore  lesného  hospodárstva 
a v sektore turizmu pri organizácii spoločných pracovných procesov, spoločnom 
využívaní  zariadení  a  zdrojov  a  pri  rozvoji  služieb  a  marketingu  v  turizme. 
Cieľom je prostredníctvom spolupráce zvýšiť efektivitu vykonávaných činností.
Oprávnené regióny na čerpanie podpory z EŠIF sú:  región Bratislava, región 
Slovensko – juhozápad, región Slovensko – severozápad a región Slovensko – 
východ.
Operačný  program Slovenská  republika  -  Česká  republika v  rámci 
cezhraničnej spolupráce a implementácie pre turizmus je významný podľa: 
Prioritnej osi 2.1 - Zvýšenie atraktívnosti kultúrneho a prírodného dedičstva pre 
obyvateľov a návštevníkov cezhraničného regiónu s tematickým cieľom ochrany 
životného prostredia a podpory efektívneho využívania zdrojov v rámci aktivity 
špecifických  cieľov  je  zameraná  na  plánovanie,  prípravu  a  budovanie 
cyklistických ciest a turistických chodníkov s dôrazom na zlepšenie prepojenia 
kultúrne a prírodne významných lokalít v cezhraničnom regióne [38.].
Oprávnené  regióny  na  čerpanie  podpory  z  EŠIF  sú  na  slovenskej  strane 
Trnavský,  Trenčiansky  a  Žilinský  samosprávny  kraj,  a  na  českej  strane 
Jihomoravský, Zlínsky a Moravskosliezsky kraj.
Operačný  program  Slovenská  republika  –  Rakúsko  v  rámci  cezhraničnej 
spolupráce a implementácie pre turizmus je významný podľa:
Prioritnej osi 2 – Podpora prírodného a kultúrneho dedičstva a biodiverzity - je 
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zameraná na špecifický cieľ 
2.1 Podporovania zhodnotenia prírodného a kultúrneho dedičstva s tematickým 
cieľom  Posilňovania  spoločného  prístupu  k  zhodnoteniu  prírodného  a 
kultúrneho  dedičstva  udržateľným  spôsobom  s  cieľom  ďalej  rozvíjať 
programovú oblasť ako atraktívnu turistickú destináciu [38.].
Oprávnené  regióny  na  čerpanie  podpory  z  EŠIF  sú  na  slovenskej  strane 
Bratislavský a Trnavský samosprávny kraj a na rakúskej strane severné a stredné 
Burgenlandsko (NUTS III), Viedeň a Dolné Rakúsko. 
Operačný  program Slovenská  republika  –  Maďarsko v  rámci  cezhraničnej 
spolupráce a implementácie pre turizmus je významný podľa:
Prioritnej  osi  1  –  Príroda  a  kultúra  -  je  zameraná  na  zvýšenie  atraktívnosti 
prihraničnej oblasti prostredníctvom zachovania a ochrany životného prostredia 
a kultúrnych hodnôt s aktivitami: 
(a) Návrh cezhraničných akčných plánov na zlepšenie kapitalizovania regiónov 
kultúrneho  a  prírodného  dedičstva  a  kombinácia  turizmu  s  propagáciou  a 
ochranou prírodného a kultúrneho dedičstva (destinačný manažment, spoločné 
marketingové  stratégie,  výmena  skúseností,  vzájomné  učenie  sa,  pilotné 
aktivity), 
(b) Spoločný rozvoj turistických produktov a ponúk, ktoré sú šetrné k životnému 
prostrediu a rozvoj cezhraničnej infraštruktúry ekoturizmu. 
Prioritnej osi 4 – Posilnenie cezhraničnej spolupráce verejných orgánov a osôb 
žijúcich v pohraničnej oblasti – s cieľom posilňovania cezhraničnej spolupráce 
medzi  inštitúciami,  inštitucionálnych  kapacít  verejných  orgánov  a 
zainteresovaných  strán  a  efektívnej  verejnej  správy  prostredníctvom podpory 
právnej a administratívnej spolupráce a spolupráce medzi občanmi a inštitúciami 
sa aktivitami zameriava na: 
(a) Posilnenie a zlepšenie schopnosti spolupráce a efektívnosti spolupráce cez 
odborné  programy,  vzdelávanie,  výmenu  skúseností  medzi  rôznymi 
organizáciami  v  konkrétnych  odvetviach  (napr.  vzdelanie,  zdravotná 
starostlivosť, prevencia rizík, vodné hospodárstvo, kultúra a pod.) [38.].
Oprávnené  regióny  na  čerpanie  podpory  z  EŠIF  sú  na  slovenskej  strane 
Banskobystrický,  Bratislavský,  Košický,  Nitriansky  a  Trnavský  samosprávny 
kraj a na maďarskej strane mesto Budapest a župy Győr – Moson – Sopron; 
Komárom  –  Esztergom;  Pest;  Nógrád;  Heves;  Borsód  –  Abaúj  –  Zemplén; 
Szabolcs – Szatmár – Bereg.
Operačný  program  Slovenská  republika  –  Poľsko v  rámci  cezhraničnej 
spolupráce a implementácie pre turizmus je významný podľa:
Prioritnej  osi  1  -  Zintenzívnenie  trvalo  udržateľného  využitia  kultúrneho  a 
prírodného dedičstva návštevníkmi a obyvateľmi – s cieľom ochrany životného 
prostredia a podpory efektívneho využívania zdrojov sa aktivitami zameriava: 
(a) výstavba alebo modernizácia infraštruktúry turizmu v blízkosti kultúrnych 
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inštitúcií,  pamätihodností,  chránených krajinných oblastí  a  národných parkov, 
ktoré  sú  súčasťou  cezhraničných  turistických  trás,  napr.  výstavba  nových  a 
modernizácia  už  existujúcich  cezhraničných  turistických  trás:  cyklotrasy, 
turistické  chodníky,  prírodné  náučné  a  zelené  cesty  (greenways),  tematické 
kultúrne  chodníky  a  súvisiaca  infraštruktúra,  vyhliadkové  miesta,  miesta  so 
systémom Park & Ride, parkoviská v blízkosti železničných tratí a chodníkov, 
cezhraničná integrácia chodníkov a pod.,
(b)  spoločné  cezhraničné  projekty  reštaurátorských  a  konzervačných  prác, 
obnova  rozvoja  miest  kultúrneho  dedičstva  nachádzajúcich  sa  pozdĺž 
turistických trás, vrátane energetickej efektívnosti, 
(c)  vytvorenie a rozvoj cezhraničnej  medzisektorovej  spolupráce týkajúcej  sa 
dedičstva  cezhraničného  územia  medzi  napr.  akademickými  a  kultúrnymi 
inštitúciami, samosprávnymi orgánmi, sociálnymi partnermi, národnými parkmi 
a  chránenými  krajinnými  oblasťami,  napr.  akademická  spolupráca  medzi 
univerzitami  a  výskumnými  strediskami  v  oblasti  starostlivosti  a  ochrany 
cezhraničných  kultúrnych  a  prírodných  zdrojov:  integrované  projekty  v 
cezhraničnom  regióne,  organizácia  a  účasť  na  tematických  konferenciách, 
seminároch  a  kurzoch,  spolupráca  medzi  inštitúciami  a  podpora  spoločných 
aktivít  zameraných  na  ochranu  prírodných  zdrojov,  okrem  iného  ochrana 
biodiverzity a pod.,
(d)  spoločné  tréningy  a  školenia  pre  sprievodcov,  reštaurátorov  a  zástupcov 
inštitúcií zapojených do aktivít súvisiacich s ochranou prírodného a kultúrneho 
dedičstva cezhraničného územia [38.].
Oprávnené  regióny  na  čerpanie  podpory  z  EŠIF  sú  na  slovenskej  strane 
Prešovský a Žilinský samosprávny kraj a okres Spišská Nová ves v Košickom 
samosprávnom kraji a na poľskej strane krosniansky, przemyský, nowosądecký, 
osvienčimský a bielsky,  a pre okres (powiat) Pszczyna v tyskom subregióne, 
okres (powiat) Rzeszów a mesto Rzeszów v rzeszovskom subregióne, a okres 
(powiat) Myślenice v krakovskom subregióne.
Program  Interreg  Stredná  Európa  2020  (Program  Interreg  Central  Europe 
2014 – 2020) v rámci nadnárodnej spolupráce a implementácie pre turizmus je 
významný podľa:
Prioritnej  osi  3  -  Spolupráca  v  oblasti  prírodných  a  kultúrnych  zdrojov  pre 
udržateľný  rast  v  Strednej  Európe  s  tematickým  cieľom Ochrany  životného 
prostredia  a  podpory  efektívneho  využívania  zdrojov  sa  zameriava  na 
Investovanie  do  aktivít  ako  udržateľného  využívania  prírodných  zdrojov  pre 
potreby regionálneho rozvoja, inovatívne environmentálne technológie/nástroje, 
zhodnocovanie  kultúrneho  dedičstva  a  potenciálu  kreatívneho  priemyslu, 
podporu  využívania  kultúrneho  dedičstva  pre  regionálny  ekonomický  rast, 
riadenie a zlepšenie kvality životného prostredia v mestách, posilnenie kapacity 
pre environmentálne plánovanie v mestách uplatňuje špecifický cieľ
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3.2  Zlepšenia  kapacity  pri  udržateľnom  využívaní  kultúrneho  dedičstva  a 
zdrojov,  s  aktivitami   na  vypracovanie  a  implementáciu  integrovaných 
územných  rozvojových  stratégií  a  konceptov,  ktoré  vychádzajú  z  kultúrneho 
dedičstva a podporovania udržateľného hospodárskeho rastu a zamestnanosti, 
napr. v cestovnom ruchu [38.].
Oprávnené  štáty  na  čerpanie  podpory  z  EŠIF  sú  Rakúsko,  Česká  republika, 
Maďarsko,  Poľsko,  Slovenská  republika,  Slovinsko,  južná  a  východná  časť 
Nemecka, severná časť Talianska a novým členom programu je Chorvátsko.

Operačné programy cezhraničnej spolupráce pre cieľ Európskej územnej 
spolupráce  na  programové  obdobie  2014-2020  príslušne  vhodne  umožňujú 
nenávratný  finančný  príspevok  v  rámci  finančnej  podpory  rozvoja  turizmu 
[38.].  Kúpeľníctvo v turizme má predpoklad byť „vlajkovou loďou“ pre SPA 
health  & SPA  wellness,  pričom  kúpeľné  miesta  majú  významnú  úlohu 
v prevencii zdravia ľudí a turistov.

14.   KÚPEĽNÍCTVO V TURIZME V REGIÓNOCH SLOVENSKA

Kúpeľná regenerácia  s  využitím prírodnej  termálnej  a  minerálnej  vody 
nachádzajúcej  sa  v  regiónoch  Slovenska  pomáha  predchádzať  civilizačným 
ochoreniam a mnohé slovenské  kúpele  a  liečebné domy zaraďujú do svojho 
programu služby SPA health  & SPA wellness, predĺžené víkendové pobyty na 
skrášľovanie,  odbúravanie  stresu  a pod.,  a to  aj  pod  vhodným  lekárskym 
dozorom. Na účely kúpeľníctva  v turizme sa  využívajú aj  jaskyne,  horské  a 
podhorské oblasti a pod. s prírodným zdraviu vhodným klimatickým prostredím. 
Trendom rozvoja regiónov turizmu je inovovať a predbehnúť konkurenciu. V 
súčasnosti  sú turisti  oveľa náročnejší ako v minulosti  a nestačí im poskytnúť 
priemernú službu pretože očakávajú primeranú kvalitu za primeranú cenu [46.].

Významné regióny turizmu s ponukou SPA health & SPA wellness

zdravie
regenerácia
rekreácia
relaxácia
prevencia

ponuka regióny turizmu trhy
kúpeľnícke zariadenia 

a kúpeľné miesta, 
termálne kúpaliská, 
wellness, akvaparky, 
balíky  cestovných 

služieb, spojené 
cestovné služby

Dolnopovažský, 
Strednopovažský, 

Turčiansky, 
Horehronský, 
Pohronský, 
Tatranský, 
Šarišský

Slovensko, Nemecko, 
Rakúsko, Holandsko, 

Stredný východ, 
Veľká Británia, Ruská 

federácia, Česká 
republika

    Zdroj: Vlastné spracovanie z [45.].

Rozvoj kúpeľných miest, termálnych kúpalísk, akvaparkov, budovaných 
kúpalísk,  prírodných  kúpaliskových  jazier,  obcí  a  miest,  regiónov  turizmu  a 
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stredísk/centier  kúpeľníctva  v  turizme  je  významný  a  stanú  sa  trvalým 
turistickým a  pobytovým cieľom turistov.  Strategickým cieľom by malo  byť 
dosiahnutie  čo  najviac  komplexne  vybavených  a  konkurencieschopných 
územných  oblastí  v  regiónoch  turizmu  na  Slovensku  [2.].  Tieto spravidla 
zabezpečujú  multifunkčné  ihriská, športoviská  a bezpečnosť  hostí,  napr. 
uzatvorené  areály  bez  dopravy,  záchranná  a  bezpečnostná  služba  a  tým  aj 
spoločné zapojenie a spokojnosť rodičov a detí. Okrem toho pobyt a kúpanie 
v termálnej vode v krytých areáloch je nezávislé na počasí. Silnou motiváciou 
pobytu  pri  termálnej  minerálnej  vode  a  vhodnom  klimatickom  prostredí  je 
preventívna vlastná starostlivosť o zdravie turistu.  

14.1   Územné profily regiónov turizmu

Podstatným cieľom vývoja regionálneho rozvoja v turizme je vymedzenie 
organizačných,  vecných,  personálnych  a  inštitucionálnych  zabezpečení, 
obsahovej náplni a základných nástrojov realizovania. Regionálnym rozvojom 
v závislosti od turizmu možno dosiahnuť rast ekonomického potenciálu regiónu, 
rast  ekonomickej  výkonnosti  a  efektivity  využitia  disponibilných  zdrojov 
v podmienkach udržateľného rozvoja, zvyšovanie jeho konkurencieschopnosti a 
životnej  úrovne  obyvateľov,  prispievajúci  k  sociálnemu  a  ekonomickému 
rozvoju predmetného územia.  Budovanie komplexného systému regionálneho 
rozvoja v súčinnosti s pôsobnosťou turizmu na úrovni štátu, na úrovni vyššieho 
územného  celku,  ako  aj  na  miestnej  úrovni  je  dôležitým  momentom  pri 
hodnotení členstva Slovenska v Európskej únie. Hlavná činnosť Európskej únie 
je postavená na princípoch spolupráce, dodržiavania partnerstva a subsidiarity, 
z ktorých vychádzajú aj zásady regionálnej politiky na Slovensku postavené na 
princípoch koncentrácie, partnerstva, medzinárodnej spolupráce, programovania 
a doplnkovosti. 

Podľa  regionalizácie  turizmu  je  Slovensko  rozčlenené  na  21  regiónov 
turizmu (v zátvorke sú uvedené neoficiálne názvy):
1. Bratislavský región turizmu (Bratislava región)
2. Podunajský región turizmu (Podunajsko) 
3. Záhorský región turizmu (Záhorie) 
4. Dolnopovažský región turizmu (Dolné Považie) 
5. Strednopovažský región turizmu (Stredné Považie)  
6. Nitriansky región turizmu (Ponitrie) 
7. Hornonitriansky región turizmu (Horná Nitra) 
8. Severopovažský región turizmu (Severné Považie – Žilina a okolie)
9. Turčiansky región turizmu (Turiec) 
10. Oravský región turizmu (Orava) 
11. Liptovský región turizmu (Liptov)
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12. Ipeľský región turizmu (Poiplie)
13. Gemerský región turizmu (Gemer a Malohont) 
14. Horehronský región turizmu (Horehronie) 
15. Pohronský región turizmu (Pohronie) 
16. Tatranský región turizmu (Tatry a Severný Spiš)
17. Spišský región turizmu (Južný Spiš)
18. Košický región turizmu (mesto Košice a okolie) 
19. Šarišský región turizmu (Šariš)
20. Hornozemplínsky región turizmu (Horný Zemplín)
21. Dolnozemplínsky región turizmu (Dolný Zemplín)
Územné  profily  regiónov  turizmu  na  Slovensku  možno  podľa  kategorizácie 
charakterizovať na:
 Regióny s medzinárodným významom – najkvalitnejšie predpoklady rozvoja 

turizmu  s  účasťou  zahraničných  turistov  počas  celého  roka,  napr. 
Bratislavský, Liptovský, Horehronský, Tatranský, Severopovažský.

 Regióny  s  národným  významom  -  veľmi  kvalitné  predpoklady  rozvoja 
turizmu, atraktívne územia využiteľné počas celého roku, napr. Turčiansky, 
Oravský, Košický, Šarišský, Strednopovažský.

 Regióny s regionálnym významom - podporujú návštevnosť vo vzdialenosti 
do  100  -  150  km  s  prevládajúcou  sezónnosťou,  napr.  Podunajský, 
Dolnopovažský, Nitriansky, Gemerský, Hornonitriansky, Pohronský, Spišský.

 Regióny s miestnym významom - sú významné na miestnej a čiastočne na 
regionálnej  úrovni vhodné pre domácich turistov,  napr. Záhorský, Ipeľský, 
Hornozemplínsky, Dolnozemplínsky.

Slovensko  je  bohaté  na  klimatické  a  prírodné  oblasti,  ktoré  priaznivo 
vplývajú  na  ľudské  zdravie.  Horská  a  vysokohorská  klíma,  na  základe 
dlhodobého  vedeckého  overovania,  je  využívaná  v  príslušných  lokalitách  k 
zdraviu vhodných klimatických pôsobeniach na ľudský organizmus. 

Pre koordináciu vybavenosti a kompletizáciu záujmu ponuky je potrebné, 
aby obce, mestá a samosprávne kraje mali spracovanú stratégiu rozvoja turizmu 
v nadväznosti  na  regionálny  rozvoj,  ktorá  sa  opiera  tak  o  prípustné  územné 
možnosti  rozvoja  regiónov  turizmu,  o  ekologickú  únosnosť  územia,  ako  aj 
ekonomické  ciele  a  možnosti  konkurencieschopnosti.  Jednotlivé  územia 
Slovenska  z pohľadu  územného  profilu  uplatňovania  turizmu  majú  svoje 
špecifické prednosti pri uplatňovaní kúpeľníctva v turizme s využitím atraktivít 
príslušného územia a jeho okolia. 
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14.1.1 Región Bratislava

Archeologické nálezy na území Bratislavy, hl. m. SR, dokazujú rímsku 
stavebnú aktivitu v priestore Starého Mesta pod Primaciálnym palácom alebo v 
Dúbravke, kde boli nájdené základy rímskych kúpeľov z 3. storočia. Na území 
súčasnej  Bratislavy  bol  za  liečivý  považovaný  prameň  studenej  vody  v 
Dúbravke  s  historickým  názvom  Kaltenbrunn  (Hidegkút).  Na  začiatku  19. 
storočia sa v okolí Prešporka za liečivý považoval prameň známy ako Železná 
studnička a k tomu vybudovaný kúpeľný dom Marienbad – Mariánsky kúpeľ. V 
druhej polovici 19. storočia v kúpeľoch boli uplatňované liečebné metódy, ktoré 
sa  dali  realizovať  obyčajnou  vodou  a  uplatňovať  tzv.  kneippov  kúpeľ,  t.j. 
striedanie teplej  a studenej  vody pôsobiacej  na telo ľudí.  Nemecký katolícky 
kňaz  Sebastian  Kneipp  veril,  že  takýmito  kúpeľmi  si  vyliečil  tuberkulózu. 
Neskorším  vybudovaním  vyššie  položených  rybníkov  liečebné  účinky  vody 
zanikli. Mestské kúpele Grössling otvorené v roku 1895 sa preslávili tým, že v 
obytných domoch kúpeľne väčšinou neboli a mnohí kúpeľný ústav, známy pod 
názvom „Bad Pozsony“, navštevovali z dôvodu celkovej očisty tela. Kúpele v 
dobových  novinách  inzerovali  kúpeľné  služby,  napr.  ako  liečebné  kúpele 
jódovo-brómové,  ihličnaté,  železité,  dechtové  a  inhalovanie  s  liečivými 
účinkami alebo ako vodoliečebný ústav pre pánov a dámy, masáž, elektroterapia 
a rehabilitačný telocvik. V súčasnosti v území Bratislavy, hl. m. SR, a jeho okolí 
sa  nenachádzajú  prevádzky  prírodných  liečebných  kúpeľov  a  kúpeľných 
liečební s prírodnými liečivými zdrojmi, prírodnými minerálnymi zdrojmi alebo 
v zdraviu vhodnom klimatickom prostredí, ale v mnohých hoteloch sú ponúkané 
bazény na plávanie a wellness služby. 

V Bratislavskom samosprávnom kraji z pohľadu využívania nezávadnej 
čistej  vody  sú  významné  prírodné  kúpaliská,  napr.  Veľké,  Malé  a  Nové 
Košariská  pri  obci  Rovinka,  Čunovské  jazero  (Čunovo),  Kuchajda  (Nové 
mesto), Malý a Veľký Draždiak (Petržalka), Malý Dunaj (medzi Ružinovom a 
Podunajskými  Biskupicami),  Rusovský  kanál  (Rusovce),  Štrkovecké  jazero 
(Ružinov), Areál Zdravia Zlaté Piesky (Ružinov), Vajnorské jazero (Vajnory), 
Vajnorský rybník (Vajnory), Rusovské jazero (Rusovce) a pod. 

Bratislavský samosprávny kraj poskytuje zážitky v turizme na začiatku 
Karpatského  horského  pásma  množstvom  pamätihodností,  dynamickým 
obrazom súčasnosti a jedinečnými atrakciami v území. Okrem Bratislavy turisti 
navštevujú  vinohradnícky  Malokarpatský  región  s kvalitnými  odrodami  vín, 
Záhorie s pamiatkovou rezerváciou ľudovej architektúry alebo aj Habánsky dvor 
vo Veľkých Levároch. Vhodným prvkom k uplatňovaniu vodáckeho turizmu je 
rieka Dunaj. Areál vodných športov v Čunove a rafting na vodnej nádrži Hrušov 
spĺňajú požiadavky svetovej úrovne. 
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Bratislavský samosprávny kraj
 

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Bratislavský samosprávny kraj  ponúka na svojom území v súvislosti  s 
využívaním  vody  v  mestách  a  obciach: Senec  (Slnečné  a  Hlboké  jazero  / 
Guláška,  Čiernovodské jazerá),  Veľký Biel  (Bielske jazero),  Ivanka (Ivanka), 
Rovinka-Dunajská Lužná (Košariská), Vištuk (Vodná nádrž Vištuk), Budmerice 
(Vodná  nádrž  Budmerice),  Modra  Harmónia  (Vodná  nádrž  Harmónia), 
Bratislava  (Zlaté  piesky,  Vajnorka,  Kuchajda,  Štrkovec,  Draždiaky,  Čunovo-
Jarovce (Čunovské jazerá). Vodné toky, rieka Dunaj – Karloveská zátoka, medzi 
Starým  mostom  a  mostom  Apollo,  Lido,  v  areáli  TJ  Pozemné  stavby  - 
Dunajklub Bratislava (bývalé TJ Kamzík, TJ VÚKI, na pravom brehu Dunaja v 
Petržalke); rieka Morava – Devín (lodenica, táborisko severne od zastavaného 
územia obce), Devínska Nová Ves (pri zrekonštruovanom bunkri); rieka Malý 
Dunaj – lokalita pri Slovnafte, most pri Vrakuni (zatiaľ bez táboriska),  prírodné 
táborisko a možnosť občerstvenia Vlky, možnosť občerstvenia Hurbanova Ves; 
potok Vydrica v centrálnej časti Lesoparku, v Hornej Mlynskej doline, so štyrmi 
rybníkmi,  prímestský  prechádzkový  výletný  koridor  v  lesnom  prostredí  s 
množstvom rekreačných  oddychových  plôch  a  zariadení;  vhodná  lokalita  na 
táborisko pri ústí Blatiny, vhodná zastávka Zálesie, Tomášov aj s občerstvením.

V meste Senec sa nachádzajú prírodné Slnečné jazerá. Pôvodne ich bolo 5 
samostatných jazier,  ktoré sa neskôr zlúčili  do jedného, čím vzniklo jazero s 
rozlohou vyše 100 ha a s hĺbkou 12 m. Areál sa rozdeľuje kvôli orientácii na 
"Sever" a "Juh". Pri obci Lozorno v Kamennom Mlyne je biobazén Borovica, 
zdraviu vhodný na kúpanie v prírode. Na rozdiel od chemicky čisteného bazéna 
je biobazén úplne bez chemikálií. Prírodné bazény majú výhody konvenčných 
bazénov, ale zároveň rešpektujú životné prostredie a zdravie. Biobazény pracujú 
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na báze vlastného čistenia vody, čo vo filtračnej časti bazéna zabezpečujú vodné 
rastliny.

Vybrané kúpaliská v Bratislavskom samosprávnom kraji

Územie / základná 
charakteristika

Vstupné
dospelý / 

dieťa
(€)

Hĺbka 
bazénov

(m)

Teplota 
vody
(°C)

Otvorené 
bazény

zima / leto
(počet)

BA – Ružinov - 
Delfín

3,40 / 2,80 0,2 – 1,9 - 0 / 3

BA - Krasňany 2,90 / 2,20 0,6 – 2,1 - 0 / 2

BA - Lamač 3,10 / 2,50 0,1 – 1,8 - 0 / 3

BA - Rača 2,90 / 2,20 1,5 – 2,4 - 0 / 1

BA - Tehelné pole 3,40 / 2,80 0,3 – 2,0 - 0 / 3

BA – Petržalka - 
Matadorka

4,50 / 3,50 0,2 – 1,8 - 0 / 2

BA – Petržalská 
plaváreň

8,00 / 6,00 0,1 – 1,8 26 - 38 3 / 3

BA – Dúbravka - 
Rosnička

3,60 / 3,00 0,2 – 1,8 - 0 / 2

BA - Zlaté Piesky 3,00 / 2,50 1,0 – 8,0 - 0 / 1

BA -Plaváreň 
Pasienky

2,10 / 1,45 1,0 – 1,2 27 1 / 2

Slnečné jazerá 
Senec

2,00 / 1,50 0,1 - 12 - -

Aquapark Senec 10,00/6,00 0,1 – 1,8 28 - 38 5 / 11

Biobazén Borovica 
- Kamenný Mlyn

6,00 / 4,00 0,1 – 2,0 22 - 30 0 / 2

   Zdroj: Vlastné spracovanie z [26.].

Medzinárodná  dunajská  cyklotrasa  a  jej  úsek  na  Slovensku  začína  v 
Petržalke, smeruje na Čunovo a na prístavný most, po ľavej strane Dunaja cez 
Šamorín – Gabčíkovo až do Štúrova je vyhľadávanou cykloturistickou trasou. 
Zaujímavou je aj  Národná prírodná rezervácia  zaradená do vznikajúcej  Siete 
geoparkov  na  Slovensku  -  náučný  chodník  Devínska  Kobyla  -  Sandberg 
nachádzajúci sa na výbežku Malých Karpát nad riekou Moravou pred jej ústím 
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do Dunaja. Nachádzajú sa tu vzácne a ohrozené druhy rastlín,  paleontologicky 
významné  nálezisko  treťohorných  skamenelín.  Náučný  chodník  nivou  rieky 
Moravy je najdlhší náučný chodník Slovenska s dĺžkou 79 km.

Budovanie  spoločného  prírodného  národného  parku  v  regióne  Žitného 
ostrova na slovenskej strane a Malého Žitného ostrova (Szigetköz) na maďarskej 
strane Dunaja je cieľom pokračovania medzinárodnej spolupráce Slovenskej a 
Maďarskej  republiky.  V priestoroch Podunajska,  ktorý je  z  pohľadu ochrany 
prírody a krajiny veľmi vzácny, je vytvorená spolupráca v oblasti koordinácie 
ochranárskych aktivít, environmentálneho vzdelávania a ekoturistických aktivít 
pozdĺž  hraníc  Slovenska  a  Maďarska.  Ekomobilitou,  t.j.  bicykle,  kanoe  aj 
prívesy vhodné na ich prepravu, sa bude využívať „zelená doprava" a rozvinie 
trasa geokešingu, Activ Walkingu a pod.   

Žitný ostrov v Podunajskom regióne si vyžaduje významnú pozornosť z 
hľadiska ochrany podzemných vôd, ako najväčšia lokalita podzemnej vody na 
Slovensku a  jeden z  najväčších  zdrojov pitnej  vody v strednej  Európe.  Túto 
vodohospodársku oblasť je potrebné chrániť aj opatreniami vyplývajúcimi zo 
všeobecne  záväzných  nariadení  miestnej  územnej  samosprávy  a  prípadne 
národných legislatívno-právnych predpisov, pričom je vhodné sa zamerať najmä 
na zabránenie, resp.  obmedzovanie hospodárskeho obnovovania ťažby štrkov, 
výstavby  rizikových  stavieb  a  zariadení,  ako  sú  napr.  plynovody,  ropovody, 
priemyselné  závody,  ktoré  na  svoju  výrobu  používajú  alebo  produkujú 
nebezpečné,  resp.  obzvlášť  nebezpečné látky a  pod.  Takisto  prostredníctvom 
osvety je potrebné vplývať aj na ekologické povedomie občanov. Dôvodom je 
skutočnosť, že v poslednej dobe sa na danej lokalite prejavujú požiadavky na 
ťažbu štrkopieskov do hĺbky 50 m od povrchu. Touto činnosťou vzniká odkrytie 
spodných  horizontov  podzemnej  vody  z  ktorých  je  odoberaná  voda,  pričom 
následne na brehoch týchto odkrytých podzemných vôd sa budujú obytné domy, 
chaty,  rekreačné  zariadenia  a  prírodné  kúpaliská  s  rizikom znehodnocovania 
kvalitnej vody.

Územie  Bratislavského  samosprávneho  kraja  je  bohaté  na  množstvo 
jazier, rybníkov, riečnych ramien, ako aj budovaných alebo prírodných kúpalísk. 
V Bratislave a okolí sa nachádza viac ako 30 vodných plôch. V Bratislavskom 
samosprávnom kraji  sa  nachádzajú  regióny turizmu Bratislavský  a  čiastkovo 
Záhorský.  Bratislava,  hlavné  mesto  Slovenska,  nachádzajúce  sa  v  nížinnej 
územnej oblasti, sústreďuje najvyššiu návštevnosť turistov. Uplatňuje sa najmä 
kongresový, resp. poznávací (MICE) turizmus zväčša s krátkodobými pobytmi. 

Významnosti  regiónu  Bratislava  sú  uvedené  v  nasledujúcej  tabuľke 
(vlastné spracovanie z [45.]).
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CHKO Dunajské luhy je územie so sústavou riečnych ramien a mokradí 
Dunaja, nachádzajú sa tu vzácne druhy flóry a fauny typické pre túto oblasť, 
útočisko chráneného vodného vtáctva. Národná prírodná rezervácia Šúr (Svätý 
Jur,  Chorvátsky  Grob)  je  lokalita  patriaca  do  zoznamu  mokradí  s 
medzinárodným významom s  chránenými  druhmi  rastlinstva  a  živočíšstva  a 
čiastočne sprístupnená náučným chodníkom.

Bratislavský samosprávny kraj  ponúka na svojom území v súvislosti  s 
využívaním vody a vodných nádrží: Vodná nádrž Hrušov, rieka Dunaj (vodácka 
základňa  Čunovo)  –  areál  vodného  slalomu,  Jarovecké  rameno  –  zemník 
(budúca  veslársko  –  kanoistická  dráha),  Láb-Plavecký  Štvrtok,  Malacky, 
Jakubov  (Jakubovské  rybníky),  Malé  Leváre  (Rudava),  v  podhorí  (Vývrat, 
Baglava/Lozorno,  Kuchyňa).  Rieka  Morava  ponúka  existujúce  a  potenciálne 
záchytné  turistické  body  pre  vodácky  turizmus  a  cykloturizmus  (táboriská): 
Vysoká pri Morave (za obcou na lúke pri prístave), Záhorská Ves (nad kompou) 
a pod. Z analýzy rozvoja turizmu v Bratislavskom samosprávnom kraji vyplýva, 
že  turizmus a  rekreácia  majú na jeho území vhodné podmienky pre  turistov 
domácich i zahraničných.

14.1.2 Región Slovensko – juhozápad

Potenciál  prírodných  atraktivít  a historických  pamiatok  v Trnavskom  a 
Nitrianskom  samosprávnom  kraji  je  rozsiahly  a  má  vhodné  podmienky  pre 
kúpeľníctvo  v  turizme.  V  Trnavskom  samosprávnom  kraji  sa  nachádzajú 
čiastkovo  regióny  turizmu  Záhorský,  Dolnopovažský  a  Podunajský  a  v 
Nitrianskom samosprávnom kraji  sa nachádzajú regióny turizmu Nitriansky a 
čiastkovo Hornonitriansky a Podunajský. Trnavský  samosprávny  kraj  z 
hľadiska klimatických podmienok sa zaraďuje do teplej  klimatickej  oblasti  a 
predurčuje typickú letnú rekreáciu so zameraním sa na kúpanie v budovaných a 
prírodných  kúpaliskách  a uplatňovanie  vodných  športov.  Nachádza  sa 
tu množstvo minerálnych aj liečivých prameňov, ktoré sú využívané hlavne na 
liečenie  chorôb  pohybového  ústrojenstva  a  ďalších  zdravotných  nedostatkov 
vo svetoznámom kúpeľnom meste Piešťany a kožných chorôb v kúpeľnej obci 
Smrdáky.

Svetoznáme kúpele Piešťany s termálnymi prameňmi, liečivým bahnom, 
liečebnými  domami  a  zariadeniami  a spoločenským  centrom  s  doplnkovými 
službami sa nachádzajú na ľavom brehu Váhu, v príjemnom prostredí parkov 
kúpeľného ostrova. V Piešťanoch pramení 10 žriediel prírodných minerálnych 
liečivých síranovo–uhličitanových, vápenato–sodných a sírnych hypotonických 
termálnych vôd s teplotou od 67°C do 69°C, s obsahom minerálnych látok 1 300 
mg/1 l vody a najmä terapeuticky účinného sírovodíka. Fyzikálne a chemické 
prvky  termálnych  vôd  a sírneho  bahna  predurčili  kúpeľné  mesto  Piešťany 
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predovšetkým  na  liečbu  pohybového  aparátu  a niektorých  organických 
nervových ochorení [25.]. 

Trnavský a Nitriansky samosprávny kraj

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Najznámejšie strediská/centrá  turizmu sú:  Vincov les pri  Sládkovičove, 
termálne  kúpaliská  v Dunajskej  Strede,  Gabčíkove,  Veľkom  Mederi 
a Topoľníkoch, Zlatnícka dolina v Skalici, Šaštín–Gazárka, Sĺňava a Jahodník. 
Hlavným centrom kultúrnej histórie je mesto Trnava s množstvom sakrálnych 
pamiatok a kostolov,  preto  je  tiež  nazývané aj  malým Rímom.  Významnými 
vodnými nádržami v Trnavskom samosprávnom kraji sú:
 Sĺňava  -  vodná nádrž nachádzajúca sa v blízkosti centra mesta Piešťany za 

svoj názov vďačí vysokému počtu slnečných dní v roku. Počas leta sa pri 
jazere  uskutočňujú  viaceré  športové  podujatia,  napr.  preteky  na  kajakoch 
alebo vo vodnom lyžovaní za motorovým člnom. Súčasťou nádrže je umelo 
vytvorený vtáčí ostrov, ktorý je chránenou prírodnou rezerváciou, zapísanou 
v zozname svetového dedičstva UNESCO. Vyskytujú sa tu a hniezdia vzácne 
druhy vtákov, napr. ostrov je hniezdoviskom čajky sivej.  

 Kunovská priehrada - je prímestskou rekreačnou oblasťou, vzdialenou len 5 
km od mesta Senica. Vodnú plochu s maximálnou hĺbkou 12 m obklopuje 
250  m  dlhá  piesková  pláž  a  trávnaté  plochy.  Oblasť  ponúka  možnosti 
rybolovu, plávania, bezmotorového člnkovania a relaxovania pri vode. 

 Vodné  dielo  Gabčíkovo na  Dunaji  zasahuje  aj  do  Bratislavského 
samosprávneho  kraja.  Gabčíkovo  je  stále  populárnejším  rekreačným 
strediskom,  ktoré  sa  stalo  obľúbeným  výletným  miestom  slovenských  i 
zahraničných  návštevníkov.  Je  vhodné  najmä  pre  vyznávačov  vodných 
športov, rybolov a rekreačnú cyklistiku. 

159



Nitriansky  samosprávny  kraj  má  vytvorené  podmienky  pre  rozvoj 
agroturizmu, vidieckeho a mestského turizmu. K významným prvkom rozvoja 
domáceho turizmu patria početné geotermálne pramene, štrkoviská a prírodné 
vodné plochy využívané v letných mesiacoch (ale  aj  celoročne)  a  vhodné na 
kúpanie,  vodné  športy  a  rybolov.  Územie  má  veľmi  dobré  klimatické 
podmienky, teplé podnebie a najviac slnečných dní v roku. 

Nitriansky samosprávny kraj  a  najmä jeho južné  oblasti,  sú  bohaté  na 
výskyt vodných a termálnych prameňov a preteká ním viacero riek – najdlhšia 
slovenská  rieka  Váh,  Dunaj,  Nitra,  Hron,  Ipeľ  a Žitava.  Predovšetkým južná 
časť kraja je bohatá na minerálne vody a termálne pramene s dobre vybavenými 
termálnymi kúpaliskami a akvaparkmi uplatňujúce mnohoraké vodné zážitkové 
atraktivity. 

Vybrané kúpaliská v Trnavskom samosprávnom kraji

Názov / základná 
charakteristika

Vstupné
dospelý / 
dieťa (€)

Hĺbka 
bazénov

(m)

Teplota 
vody
(°C)

Otvorené bazény
zima / leto

(počet)

x-bionic®sphere 
Aqua Arena - 

Šamorín - Čilistov
21,00/ 9,00 1,2 – 2,0 28 - 33 1 / 3

Mestské kúpalisko 
Kamenný mlyn

1,50 / 1,00 0,3 – 1,4 - 0 / 1

Thermalpark DS
Dunajská Streda

8,00 / 5,00 0,2 – 1,7 27 - 39 8 / 10

Thermal-Corvinus 
Veľký Meder

8,50 / 5,50 0,3 – 1,8 26 - 36 7 / 10

Termálne kúpalisko 
Vincov les 

Sládkovičovo
6,00 / 3,00 0,3 – 1,4 32 - 38 3 / 7

Termálne kúpalisko 
Horné Saliby

4,00 – 6,30 0,3 -1,5 28 - 30 1 / 3

Termálne kúpalisko 
Topoľníky

2,50 – 3,50 0,6 – 1,6 28 - 36 0 / 4

  Zdroj: Vlastné spracovanie z [26.].
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Vybrané kúpaliská v Nitrianskom samosprávnom kraji

Názov / základná 
charakteristika

Vstupné
dospelý / 
dieťa (€)

Hĺbka 
bazénov

(m)

Teplota 
vody
(°C)

Otvorené bazény
zima / leto

(počet)

Krytá plaváreň 
VADAŠ Štúrovo

4,50 / 2,50 0,4 – 1,3 30 - 36 3 / 3

Termálne kúpalisko 
Podhájska

6,00 / 4,00 0,5 – 1,1 18 - 40 5 / 10

Wellness centrum 
Aquamarin Podhájska

20,00/12,00 0,2 – 1,3 18 - 39 9 / 9

Termálne kúpalisko 
Margita-Ilona 

Levice
3,50 / 2,50 0,3 – 2,0 - 0 / 4

Termálne kúpalisko 
Komárno

2,90 / 3,60 0,8 – 1,9 25 - 36 1 / 6

Termálne kúpalisko 
Patince

5,00 / 2,50 0,2 – 1,8 - 0 / 5

Thermal Park Nitrava
Poľný Kesov

9,50 / 5,90 0,3 – 1,3 34 - 39 4 / 5

VADAŠ Thermal 
Resort 

Štúrovo
6,00 / 3,00 0,7 – 2,0 28 - 36 5 / 7

  Zdroj: Vlastné spracovanie z [26.].

K turisticky navštevovaným miestam patrí Štúrovo a Podhájska z dôvodu 
vhodných účinkov termálnych minerálnych prameňov a zriadenými termálnymi 
kúpaliskami.  V okolí  Levíc  sa  nachádza  pitná  minerálna voda Santovka a  v 
území obce je termálne kúpalisko s minerálnou vodou.

Významnosti  regiónu  Slovensko  -  juhozápad  v  kontexte  umiestnenia 
kúpeľných miest sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách  (vlastné spracovanie z 
[45.]).
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Významnými vodnými nádržami s možnosťou kúpania sú:
 Vodná nádrž Kráľová nad Váhom - v blízkosti miest Galanta a Sereď. Nádrž 

sa nachádza na rieke Váh, je obklopená lesmi a poľami.  Oblasť je veľmi 
obľúbeným  miestom  rybárov  a  milovníkov  vodných  športov.  Územie  je 
významným hniezdoviskom chavkošov nočných. Vodná nádrž má významnú 
úlohu počas migrácie vodného vtáctva. Rozsiahle vodné dielo má vzhľadom 
na  svoju  rozlohu  a  blízkosť  viacerých  miest  veľký  potenciál  pre  rozvoj 
kúpeľníctva v turizme nadregionálneho významu. 

 Duchonka  –  nachádza  sa  18  km  severozápadne  od  okresného  mesta 
Topoľčany a 4 km od obce Prašice. Priaznivé klimatické podmienky pohoria 
Považského Inovca a samotná vodná nádrž v brezovo – borovicovom háji 
vytvárajú  túto  oblasť  atraktívnou  v  rámci  letných  dovoleniek  pri  vode,  s 
ponukou pešieho turizmu a cykloturizmu po vyznačených trasách, zberu húb, 
rybolovu,  vodných  športov  a  letnej  zábavy  aj  s  bohatým  športovým  a 
kultúrnym vyžitím. 

V okrese  Senica  sú  špecializované  kúpele  na  liečbu  kožných  chorôb 
a ochorení pohybového aparátu v obci Smrdáky. Kúpele Smrdáky sú jedinečné 
kúpele  v strednej  Európe  vďaka  zloženiu  minerálnych  vôd  a  predovšetkým 
vysokému obsahu sírovodíka a jeho účinnosti pri liečbe kožných ochorení [25.].

V  zážitkovom  turizme  majú  Trnavský  a  Nitriansky  samosprávny  kraj 
medzinárodný  význam  v  lokalitách  biotopov  vodného  vtáctva  v  Čičovskom 
mŕtvom  ramene,  Parížskych  močiaroch,  Dunajských  luhoch  a  atrakciou 
európskeho významu je aj zubria zvernica s chovom chráneného zubra hôrneho, 
nachádzajúca v obci Lovce. Niektoré podnikateľské subjekty sa zaoberajú nielen 
spracovaním hrozna a výrobou vína, ale aj ich využitím pre rozvoj agroturizmu 
združovaním  sa  do  vínnych  ciest.  Úspešne  rozvíjajú  svoju  činnosť  napr. 
Nitrianska  kráľovská  vínna  cesta,  Hontianska  vínna  cesta  alebo  Požitavská 
vínna cesta. Významné sú termálne kúpaliská v Šamoríne – Čilistov, Podhájskej, 
Santovke,  Patinciach,  Štúrove,  Poľnom  Kesove,  ako  aj  novovytvorené 
strediská/centrá turizmu pozdĺž riek Dunaj, Váh a Nitra [26.]. 

14.1.3 Región Slovensko – severozápad

Prírodné vlastnosti a danosti Trenčianskeho a Žilinského samosprávneho 
kraja  sú  v  nížinnej,  podhorskej  a  horskej  územnej  oblasti.  V  Trenčianskom 
samosprávnom kraji sa nachádzajú čiastkovo regióny turizmu Strednopovažský 
a  Hornonitriansky a  v Žilinskom samosprávnom kraji  sa  nachádzajú regióny 
turizmu Oravský, Liptovský a čiastkovo Severopovažský. 

Jednotlivé  územia  vytvárajú  rekreačno  kúpeľné  možnosti,  poskytujú 
kultúrne  a  historické  pamiatky,  ľudovú  architektúru  a  regionálne  tradície, 
športovo-rekreačné (vodné športy, kúpanie, rybolov, agroturizmus, letné a zimné 
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športy,  cykloturizmus)  a  poskytujú  vhodné  podmienky  pre  dlhodobý  i 
krátkodobý  pobyt  turistov  počas  celého  roka.  Význam majú  kúpeľné  miesta 
Trenčianske  Teplice,  Bojnice  a  Nimnica  v  južnej  časti  regiónu  Slovensko  - 
severozápad a kúpeľné miesta Lúčky, Korytnica, Turčianske Teplice a Rajecké 
Teplice v severnej časti tohto regiónu a v ktorých sú kúpeľné služby založené na 
vhodných účinkoch termálnych minerálnych vôd [28.]. 

Trenčiansky a Žilinský samosprávny kraj

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Významné  sú  termálne  a  prírodné  kúpaliská  nachádzajúce  sa  v 
Trenčianskom a Žilinskom samosprávnom kraji. Slovenské „Plitvické jazerá“ vo 
forme zatopeného kameňolomu v miestnej časti  Kraľovany navštevujú nielen 
domáci  obyvatelia,  ale  aj  turisti  z  rôznych kútov Slovenska  a  zo zahraničia. 
Vyhľadávajú  ho  na  kúpanie,  potápanie  a  relaxovanie  najmä  vďaka  čistej  a 
tyrkysovej vode a pekného pohľadu na okolité horské svahy. 

Vybrané kúpaliská v Trenčianskom samosprávnom kraji

Názov / základná 
charakteristika

Vstupné
dospelý / 
dieťa  (€)

Hĺbka 
bazénov

(m)

Teplota 
vody
(°C)

Otvorené bazény
zima / leto

(počet)

Kúpalisko DÚHA - 
Partizánske

4,00 / 2,00 0,2 – 1,8 - 0 / 4 

Kúpalisko MŠK 
Púchov

1,50 / 1,35 0,4 – 2,2 - 0 / 2

Termálne kúpalisko 2,50 / 1,50 0,3 – 1,6 31 - 36 2 / 5
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Chalmová

Zelená Žaba
Trenčianske Teplice

9,50 / 6,50 - - 0 / 2

  Zdroj: Vlastné spracovanie z [26.].

Vybrané kúpaliská v Žilinskom samosprávnom kraji

Názov / základná 
charakteristika

Vstupné
dospelý / 
dieťa (€)

Hĺbka 
bazénov

(m)

Teplota 
vody
(°C)

Otvorené bazény
zima / leto

(počet)

AQUA-VITAL Park - 
kúpele Lúčky

14,00/10,00 1,2 – 1,3 28 - 38 3 / 3

AquaRelax 
Dolný Kubín

17,00 / 8,50 0,4 – 2,0 27 - 34 4 / 4

Tatralandia
Liptovský Mikuláš

22,00/15,00 0,1 – 1,3 28 - 38 9 / 14

GINO PARADISE 
Bešeňová

18,00/12,00 0,1 – 1,6 26 - 39 15 / 23

SPA&AQUAPARK 
Turčianske Teplice

16,60 / 8,30 0,6 – 1,8 28 - 38 7 / 8

Termálne kúpalisko 
Oravice

5,00 / 2,00 0,1 - 1,2 32 - 38 2 / 2

TERMAL RAJ - 
Liptovský Ján

8,00 / 6,40 0,3 – 1,8 - 0 / 4

Termálne kúpalisko 
VERONIKA - Rajec

5,00 / 4,00 0,4 – 1,8 - 0 / 8

  Zdroj: Vlastné spracovanie z [26.].
V zimnej sezóne turizmu je k dispozícii veľký počet lyžiarskych vlekov 

a lanoviek,  dominujú  osobné  horské  dopravné  zariadenia,  lanovky  a  vleky  s 
vybudovaným  mechanickým  zasnežovaním  pre  zjazdové  lyžovanie. 
V Žilinskom samosprávnom kraji sú významné strediská/centrá turizmu, napr. 
Jasná, Vrátna dolina, Roháče - Spálená, Martinské hole, Kubínska hoľa, Veľká 
Rača,  Jasenská  dolina  a v Trenčianskom  samosprávnom  kraji,  napr.  Veľká 
Javorina, Mojtín, Homôlka, Bezovec, Fačkovské sedlo, Remata [26.].

Významnosti  regiónu Slovensko -  severozápad  v  kontexte  umiestnenia 
kúpeľných miest sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách  (vlastné spracovanie z 
[45.]). 
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Strediská/centrá  turizmu  v  severnej  časti  regiónu  v oblasti  Západných 
Tatier,  Malej  Fatry  a Nízky  Tatier  majú  medzinárodný  a celoštátny  význam 
(Liptovský Mikuláš, Žilina, Martin, Čadca, Námestovo, Tvrdošín a pod.) vhodné 
pre kúpeľníctvo v turizme s celoročným využitím a aktivitami, ako sú zimné 
športy,  horská  turistika,  vodné  športy,  poznávanie  pamiatok,  folklór  a  pod. 
Významnými  sú  termálne  kúpaliská  s  celoročnou  prevádzkou  v  okrese 
Liptovský Mikuláš (oblasť Nízkych Tatier), v okrese Žilina (Terchová-Vrátna), v 
okrese  Čadca  (Oščadnica-Veľká  Rača),  v  okrese  Prievidza  (Bojnice)  ako  aj 
jaskyne v Nízkych Tatrách (Demänovská jaskyňa Slobody, Demänovská ľadová 
jaskyňa). Na zachovávania ľudových tradícií sú udržiavané folklórne slávnosti 
(Východná, Jánošíkove dni v Terchovej, Zuberec – Brestová a pod.).

V letnej  sezóne turizmu prevláda  záujem o horský a  plážový turizmus. 
Sieť  turistických  značkových  chodníkov  vedie  hrebeňmi  všetkých  horstiev 
(Západné  Tatry,  Nízke  Tatry,  Malá  a Veľká  Fatra,  Strážovské  vrchy,  Biele 
Karpaty)  a plážový  turizmus  pri  vodných  nádržiach  (Oravská  priehrada, 
Liptovská  Mara).  Okrem  stredísk/centier  turizmu  sa  tu  nachádzajú  mnohé 
historické pamiatky, hrady a zámky, resp. ich zrúcaniny, ako napr.: Trenčiansky 
hrad,  Beckov,  Čachtice,  Tematín,  Uhrovec,  Bojnice,  Považský  hrad,  Vršatec, 
Sivý kameň, Košeca,  Lednica,   Strečno, Budatinsky zámok,  Lietavsky hrad, 
Bytčiansky zámok, Oravský hrad.

14.1.4 Región Slovensko – východ

Podmienky v Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom samosprávnom 
kraji sú vhodné pre kúpeľno-relaxačné, oddychové a zotavovacie pobyty s vy-
užitím  kúpeľných  miest,  termálnych  kúpalísk  a  akvaparkov,  budovaných  a 
prírodných  kúpalísk,  ako  aj  uplatňovaním turizmu  podhorského,  vidieckeho, 
zážitkového a pod. 

V Banskobystrickom samosprávnom kraji sa nachádzajú regióny cestov-
ného    ruchu Horehronský, Pohronský a čiastkovo Ipeľský a Gemerský. V Pre-
šovskom samosprávnom kraji sa nachádzajú regióny cestovného ruchu Tatrans-
ký,  Šarišský,  Hornozemplínsky  a  čiastkovo  Spišský.  V  Košickom  samo-
správnom kraji sa nachádzajú regióny cestovného ruchu Košický a Dolnozem-
plínsky a čiastkovo Spišský a Gemerský. 

Vyhľadávanými zaujímavosťami sú národné kultúrno historické pamiatky, 
z ktorých viaceré sú zapísané v zozname svetového dedičstva UNESCO. Osobit-
né  postavenie  majú  chránené  krajinné  oblasti  Vihorlat  a  Latorica,  Východné 
Karpaty, ktoré spolu s poľským Národným parkom Beskydy, Slovenským kra-
som a Dobšinskou ľadovou jaskyňou tvoria UNESCO-om vyhlásenú biosférickú 
rezerváciu svetového dedičstva. Kultúrne a národné dedičstvo tvoria zachovalé 
areály pamiatkových rezervácií (Košice, spišské mestá a obce) so zachovalými 
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objektmi svetskej i sakrálnej architektúry. Do svetového kultúrneho dedičstva 
UNESCO  je  zaradený  Spišský  hrad  a  mesto  Bardejov.  Ďalšie  strediská 
medzinárodného a nadregionálneho významu s možnosťami celoročnej rekre-
ácie sú v Starej Ľubovni, Novej Ľubovni, Kežmarku, Levoči, Spišskej Novej Vsi 
alebo Rožňave.  [29.,45.].  Atraktivitou sakrálneho turizmu je súbor drevených 
kostolíkov nachádzajúcich sa v severovýchodnej časti regiónu.

Banskobystrický, Prešovský a Košický samosprávny kraj 

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Okrem horskej turistiky je možné v regióne Slovensko - východ uplatniť 
aj rôzne druhy letných aj zimných športov, cykloturizmus, celoročné kultúrne a 
poznávacie podujatia a pod. Vzhľadom k tomu, že Vysoké Tatry sú na území 
chránenej  oblasti  Tatranského národného parku,  ich ďalší  rozvoj  je čiastočne 
priestorovo obmedzený. Pre uplatňovanie zimného turizmu sú podmienky aj v 
doline Starohorskej i Bystrianskej a v Kremnických vrchoch. Bežecký areál v 
Skalke a biatlonový areál v Osrblí spĺňajú podmienky na usporiadanie súťaží 
medzinárodného významu. Dobré podmienky pre letný a zimný turizmus sú aj v 
Národnom parku Slovenský raj ako aj v známom lyžiarskom stredisku Plejsy, 
kde sa organizujú medzinárodné lyžiarske preteky.

Vybrané kúpaliská v Banskobystrickom samosprávnom kraji

Názov / základná 
charakteristika

Vstupné
dospelý / 
dieťa (€)

Hĺbka 
bazénov

(m)

Teplota 
vody
(°C)

Otvorené bazény 
zima / leto 

(počet)

Aquatermal 
Dolná Strehová

10,00 / 6,00 0,2 – 1,2 32 - 36 3 / 9
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Holidaypark 
Kováčová

12,00/10,00 0,1 – 1,2 32 - 38 5 / 8

Letné kúpalisko 
Podbrezová

3,00 / 1,50 0,1 – 1,8 - 0 / 3

Plážové kúpalisko 
Banská Bystrica

4,90 / 3,00 0,3 – 1,7 - 0 / 5

Termálne kúpalisko 
Novolandia - Rapovce

7,00 / 5,00 0,4 – 1,4 32 - 36 0 / 4

Salamandra Resort - 
Tajch

- 0,1 – 18 - 0 / 1

Termálne kúpalisko 
Sliač

3,50 / 2,00 0,5 – 1,8 - 0 / 2

Termálne kúpalisko 
Katarína
Kremnica

5,00 / 3,00 0,3 – 2,7 - 0 / 5

Vodný raj 
Vyhne

11,00 / 7,50 1,0 – 1,3 35 1 / 7

   Zdroj: Vlastné spracovanie z [26.].

Vybrané kúpaliská v Prešovskom samosprávnom kraji

Názov / základná 
charakteristika

Vstupné
dospelý / 
dieťa (€)

Hĺbka 
bazénov

(m)

Teplota 
vody
(°C)

Otvorené bazény
zima / leto

(počet)

Aquacity - Poprad 22,00/19,00 0,3 – 1,8 26 - 38 10 / 13

PLAZA BEACH 
Solivar - Prešov

10,00 / 5,00 0,1 – 1,9 - 0 / 3

Thermal park - Vrbov 11,50 / 8,50 0,3 – 1,2 30 - 38 5 / 10

Termálne kúpalisko 
Vyšné Ružbachy

6,00 / 4,00 1,2 – 1,4 34 1 / 5

AQUARUTHENIA 
Svidník

5,00 / 3,50 1,1 – 1,3 32 - 34 2 / 9

Relax centre - Levoča 5,00 / 3,00 0,1 – 2,0 - 0 / 1

Letné kúpalisko 
Bardejovské Kúpele

3,50 / 1,50 0,8 – 1,3 - 0 / 2

  Zdroj: Vlastné spracovanie z [26.].
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Vybrané kúpaliská v Košickom samosprávnom kraji

Názov / základná 
charakteristika

Vstupné
dospelý / 
dieťa (€)

Hĺbka 
bazénov

(m)

Teplota 
vody
(°C)

Otvorené bazény
zima / leto

(počet)

Kúpalisko Triton - 
Košice

4,50 / 3,50 0,3 – 1,3 - 0 / 4

Kúpalisko Červená 
hviezda - Košice

4,40 / 3,30 0,3 – 1,8 - 0 / 4

Kúpalisko Ryba 
Anička - Košice

3,80 / 2,80 0,3 – 1,8 26 - 30 0 / 3

Kúpalisko - Moldava 
nad Bodvou

4,00 / 2,50 0,3 – 1,5 - 0 / 2

Kúpalisko Trebišov – 
areál športov

2,50 / 1,50 0,3 – 1,8 26 - 27 0 / 3

  Zdroj: Vlastné spracovanie z [26.].

 Významný je aj letný turizmus v podhorských, horských a vysokohor-
ských oblastiach s výbornými zdraviu vhodnými prírodnými klimatickými pod-
mienkami. Singletracky Čerešenka a Napoleon v Bardejovských kúpeľoch sú 
prispôsobené  pre  cykloturizmus  a  peších  turistov.  Trasa  je  charakteristická 
prírodným povrchom so špeciálne budovanými prekážkami, napr. terénne vlny, 
skoky rôznych veľkostí, klopené zákruty, rýchle pasáže, ale aj technické úseky a 
mostíky. Prekážky sa dajú obísť alebo prejsť aj menej zdatnými turistami. V 
Spišskom regióne a v okolí Pieninského národného parku je veľmi populárne 
slovensko-poľské pohraničie pre nadšencov vodného turizmu, Nordic Walkingu, 
Activ Walkingu, cykloturizmu, vodáctva a zároveň aj adrenalínu v cykloturizme 
tzv.  singletraily  s  názvami  stopa  Medvedia,  Vlčia,  Rysia,  Cyklostopa  a  pod. 
Stredne náročnou pešou atrakciou a zaujímavosťou je tzv. Cesta minerálnych 
prameňov s návštevou a možnosťou ochutnať celkom 12 pitných minerálnych 
prameňov so zdraviu vhodnými účinkami v okolí Starej Ľubovne a Červeného 
Kláštora. 

Významnosti  regiónu  Slovensko  -  východ  v  kontexte  umiestnenia 
kúpeľných miest sú uvedené v nasledujúcich tabuľkách  (vlastné spracovanie z 
[45.]).
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 Región Slovensko – východ má kúpeľné miesta, napr. Bardejovské kúpe-
le, Brusno, Sliač, Kováčová, Sklené Teplice, Dudince, Číž, Červený Kláštor a 
pod.  ako  aj  rekreačné  Ľubovnianske  kúpele  nachádzajúce  sa  v  katastri  obcí 
Jakubany a Nová Ľubovňa. Územia vytvárajú podmienky aj na speleoliečbu v 
jaskynných útvaroch v Jasove a Bystrej. Ďalšími strediskami/centrami turizmu 
prevádzkovanými k celosezónnemu a letnému turizmu je aj Zemplínska Šírava, 
prírodné  kúpaliská  Domaša,  Ružín,  Bukovec,  vodná  nádrž  s  kúpaliskami  v 
prírode v obciach Ružiná,  Kurinec,  Teplý Vrch,  ako aj  komplex nevyužitých 
banských jazier v okolí Banskej Štiavnice a  Hodrušské jazerá [26.]. Vhodnými 
strediskami/centrami medzinárodného turizmu v regióne Slovensko - východ sú 
horské a vysokohorské oblasti hlavne s uplatňovaním zimného turizmu.

SPA health  &  SPA wellness  slúžia  svojím  zameraním  na  prevenciu 
rôznych civilizačných ochorení. Ak je potreba si oddýchnuť od každodenného 
zhonu a zároveň zlepšiť zdravotný stav, ideálnou voľbou sú kúpeľné miesta, aj 
keď v povedomí sú zapísané ako služba odporučená lekárom, ale v súčasnosti už 
nie je tomu tak. Do kúpeľov sa už nechodí len kvôli liečbe, turisti ich využívajú 
ako formu relaxu a  zotavenia  na  doplnenie  fyzických a  psychických síl.  Pri 
pobyte  v  kúpeľných  miestach  sa  nelieči  iba  telo,  ale  harmonizujú  sa  všetky 
zmysly.  Blahodarné  pôsobenie,  ktoré  umožňuje SPA health  & SPA wellness, 
účinne vplýva na celkový pohodový stav turistov a predlžuje ich fyzický vek až 
o 2 roky.

15.   KÚPEĽNÉ MIESTA S PRÍRODNOU TERMÁLNOU MINERÁLNOU
        VODOU A VHODNÝMI KLIMATICKÝMI PODMIENKAMI

Prírodné liečivé vody, prírodné minerálne vody a klimatické podmienky 
vhodné na liečenie v kúpeľných miestach sú turistami (prevažne s vekom 55+) 
vyhľadávané a vhodné aj v mimosezónnych mesiacoch za účelom absolvovania 
rekondičných, relaxačných a ozdravovacích aktivít [50.].

Slovenské kúpele sa špecializujú na liečenie rôznych foriem chorobnosti. 
Najčastejšími dôvodmi návštevy kúpeľných domov a prevádzok, ubytovacích 
zariadení  a  pod.  sú  začínajúce  prejavy bolesti  kĺbov,  astma,  alergie,  obezita, 
vysoký tlak, diabetes, reuma, alebo aj ako prevencia civilizačných ochorení. V 
roku 2016 bol  počet evidovaných hotelov 3*  až  5* v  kategórii  SPA health  17 
hotelov a  SPA wellness  24 hotelov a  v roku 2017 v kategórii  SPA health  16 
hotelov a SPA wellness 27 hotelov.  Spravidla v kúpeľných miestach s prírodnou 
termálnou  liečivou  minerálnou  vodou,  termálnou  minerálnou  vodou  a  zdraviu 
vhodným klimatickým prostredím sú vyhľadávané príslušné územia na aktívny 
odpočinok  a  zotavenie  po  práci,  relaxáciu,  regeneráciu  a  prevenciu  udržania 
zdravia s príslušným uplatnením ponuky využitia balíkov cestovných služieb a 
spojených cestovných služieb.    
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Turisti v ubytovacích zariadeniach turizmu v kúpeľných miestach
v rokoch 2016 a 2017 (%)

Zdroj: Vlastné spracovanie.

Základná  charakteristika  kúpeľných  miest  je  následne  uvádzaná 
[20.,49.,68.,79.].

Smrdáky
Kúpeľná obec Smrdáky leží v západnej časti Slovenska v Záhorskej nížine, na 
úpätí Bielych Karpát, vo vzdialenosti 80 km od Bratislavy. Dva pramene sírnej, 
slanej,  jódovej  minerálnej  vody  s  teplotou  okolo  12°C  majú  vysoký  obsah 
minerálnych solí a najvyšší obsah sírovodíka medzi liečivými vodami nielen u 
nás,  ale  aj  v Európe,  s  výnimkou jej  vulkanických oblastí.  Smrdácke kúpele 
majú okrem výborných vôd aj ložiská jemného sírneho bahna, ktoré doplňujú 
procedúry na kožné ochorenia a úspešne sa tu lieči najmä psoriáza a pohybové 
ústrojenstvo.
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Piešťany
Kúpeľné  mesto  Piešťany  je  svetoznáme  a  najznámejšie  slovenské  kúpeľné 
miesto. Socha muža, ktorý láme barlu, je symbolom kúpeľov, ktoré už v 19. 
storočí  získali  vďaka  mimoriadnej  sile  liečivých  prameňov  svetovú  povesť. 
Reumatizmus a choroby pohybového ústrojenstva si tu liečili mnohé významné 
osobnosti  spoločenského  i  politického  života  z  Európy  a  zámoria  aj  vďaka 
veľmi dobrej dopravnej dostupnosti Piešťan a ich relatívnej blízkosti k Viedni. V 
súčasnosti  sú Piešťany vyhľadávané tiež  vďaka svojim osobitným liečebným 
účinkom poúrazových stavov.

Trenčianske Teplice
Kúpeľné  mesto  Trenčianske  Teplice,  prírodné  prostredie  a  liečivé  účinky 
minerálnych  termálnych  prameňov  vhodne  pôsobiacich  na  pohybové 
ústrojenstvo  vytvárajú  z  kúpeľného  miesta  jedno  z  najvyhľadávanejších  a 
najstarších kúpeľných stredísk na Slovensku. Najstaršia písomná zmienka je z 
roku 1398, ale podľa tradície už v 2. storočí po Kristovi využívali silu miestnych 
prameňov  rímski  legionári  z  blízkeho  tábora  Laugarício.  Kúpeľná  časť  s 
liečebnými domami v klasickom i modernom štýle je situovaná v peknom parku, 
na  ktorý  nadväzuje  lesopark  s  upravenými  chodníkmi  a  vyhliadkovými 
miestami.  Nachádza  sa  tu  most  slávy  s  pamätnými  tabuľami  svetových 
filmových  hercov  a  známy  turecký  kúpeľ  Hammam,  ktorý  je  osadený  nad 
výverom prírodnej termálnej minerálnej vody. 
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Bojnice
Kúpeľné mesto Bojnice sa nachádza na úpätí lesnatých Strážovských vrchov. 
Účinky prírodnej  miestnej  termálnej  minerálnej  vody sú  známe už  niekoľko 
storočí.  Prvé kúpeľné objekty sa  začali  budovať už v 16.  storočí,  odkedy sa 
datuje aj vznik najstaršieho kúpeľného parku na Slovensku. Hydrouhličitanové, 
vápenato-horečnaté vody s teplotou 30°C až 48°C sú využívané na ozdravenie 
pohybového aparátu, reumatické oslabenia, stavy po úrazoch a ortopedických 
zákrokoch,  ale  aj  po  cievnych  mozgových  príhodách  a  tiež  degeneratívne 
oslabenia chrbtice a kĺbov.

Nimnica
Kúpeľná  obec  Nimnica  sa  stala  kúpeľným  miestom  pod  tlakom  mienky 
verejnosti  po  overení  zdravotnej  prospešnosti  termálnych  minerálnych  vôd  a 
bolo  uznané  využiť  ich  na  liečenie  dýchacích  a  zažívacích  ústrojenstiev.  Pri 
hĺbení základovej jamy priehradného múru sa v r. 1953 pod úrovňou hladiny 
Váhu  objavila  voda,  ktorá  bola  čistá,  trochu  slaná  a  šumela.  Pri 
hydrogeologickom prieskume sa vo viacerých vrtoch zachytila uhličitá voda s 
vysokou koncentráciou látok.  V niektorých prípadoch pracovníkov Priehrady 
mládeže sa prejavili pozitívne zdravotné účinky a rozšírila sa fáma o zázračnej 
liečivosti  týchto  vôd.  V  súčasnosti  je  zoznam  rozšírený  o  ďalšie  skupiny 
preventívneho predchádzania oslabenia ľudského organizmu.
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Rajecké Teplice
Kúpele  Rajecké  Teplice,  známe  vyše  600  rokov,  patria  k  najpríťažlivejším 
kúpeľom na Slovensku. Nachádzajú sa uprostred ihličnatých lesov Strážovských 
vrchov  a  Malej  Fatry  na  severe  stredného  Slovenska  v  oblasti  bohatej  na 
minerálne vody. Žriedla minerálnych prameňov typu akratoteriem majú vďaka 
38°C  teplej  vode  vynikajúce  liečivé  účinky.  Podnebie  teplickej  kotliny  je 
mierne.  Podľa  švajčiarskej  klasifikácie  sú  klimatické  podmienky  Rajeckých 
Teplíc zaradené do upokojujúcej klímy.

Turčianske Teplice
Kúpeľné mesto Turčianske Teplice je  jedno z  najstarších kúpeľných miest  v 
Európe,  ležiace  v  južnej  časti  Turca,  priamo  v  strede  Slovenska.  Liečivá 
minerálna voda je svojím zložením vhodná najmä na liečbu ochorení obličiek a 
močových  ciest,  ochorení  pohybového  aparátu  a  neurologických  ochorení. 
Teplota  vyvierajúcej  vody  je  46,5°C  a  účinky  sú  znásobené  využitím 
najmodernejších liečebných metód aj na pitné kúry. Kúpele sa špecializujú na 
liečbu a  prevenciu ochorení  pohybového aparátu,   chronických reumatických 
ochorení u civilizačných chorôb, chorôb z povolania, ale aj ochorení z oblasti 
internej medicíny, gynekologické a kožné ochorenia vrátane psoriázy. Turisticko 
informačná kancelária ponúka informácie o možnostiach aktívneho kultúrneho, 
športového i spoločenského vyžitia v kúpeľnom meste a okolí.
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Liptovská Osada – miestna časť Korytnica
Kúpeľná obec Liptovská Osada, miestna časť Korytnica sa nachádza na Liptove. 
Kvalitu korytnickej minerálnej vody oficiálne ocenili už v roku 1873 na svetovej 
výstave  vo  Viedni  a  v  roku  1904  ako  jediná  európska  minerálna  voda  na 
svetovej výstave v USA Saint Louis. V kúpeľoch sa liečili  aj  cisár František 
Jozef a Ľudovít Štúr. V súčasnosti sa prevádzkuje iba plniareň minerálnej vody 
Korytnica  spoločnosťou,  ktorá  vlastní  päť  minerálnych  prameňov,  ktoré 
zrekonštruovala. V Korytnici sa nachádza penzión, ktorý poskytuje reštauračné a 
ubytovacie služby. Minerálna voda je vhodným doplnkom na liečenie chorôb 
tráviaceho ústrojenstva, porúch látkovej výmeny a diabetes (cukrovky).

Lúčky
Kúpeľná obec Lúčky patrí medzi najstaršie kúpele na Slovensku s viac než 300 
ročnou históriou. Nachádzajú sa v horskej, na juhu otvorenej doline pod úbočím 
Choča,  na  rozhraní  Oravy  a  Liptova,  v  nadmorskej  výške  621m.  Charakter 
okolia a nadmorská výška zaraďujú Lúčky do klimatickej oblasti  tatranských 
horských  pásiem.  Majú  dlhoročnú  tradíciu  hlavne  v oblasti  liečby 
gynekologických chorôb a  chorôb pohybového ústrojenstva.  Vďačia  za to  aj 
liečivej  minerálnej  termálnej  vode  s teplotou  až  37°C  a vysokým  obsahom 
vápnika  606  mg/l  so  zachovaním  odporúčaných  pomerov  s  inými  prvkami. 
Kúpele sa orientujú na rodinnú klientelu s nadštandardnými službami v oblasti 
liečby a oddychu.
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Liptovský Ján
Kúpeľné obec Liptovský Ján je vstupnou bránou do Jánskej doliny, bohatej na 
prírodné  krásy,  jaskyne,  flóru,  faunu,  termálne  vody  a  minerálne  pramene. 
Zároveň je známym rekreačným a turistickým miestom vhodným na zimné a 
letné  rekreačné  pobyty.  Kúpeľné  zariadenia  využívajú  hlavne  prameň  s 
minerálnou vodou teplou 29,4°C. Najobľúbenejší je minerálny prameň Teplica 
pri  obci,  ktorý  v  roku  1986 premiestnili  od  cesty  a  obyvatelia  mu postavili 
dôstojný stánok. Vedľa neho sa nachádza Kúpeľný prameň, ktorý sa využíva na 
prírodné kúpanie.  Prírodné prostredie  a  termálna minerálna  voda má vhodné 
účinky na choroby kožné,  pohybového ústrojenstva,  látkovej  výmeny,  ako aj 
ženské, nervové a netuberkulózne choroby dýchacích ciest a oslabenia srdca.

Brusno
Kúpeľná  obec  Brusno  sa  nachádza  v  údolí  Slovenského  Rudohoria  na 
severovýchod od Banskej Bystrice, na severných svahoch Vepra, v ústí doliny 
zvanej  Peklo,  v  nadmorskej  výške  424m.  Veľkou  pýchou  kúpeľov  je  čistý 
vzduch,  nerušené  ticho a  krásna  okolitá  krajina.  Prírodné minerálne vody sa 
používajú  najmä  na  pitné  kúry  a  minerálne  kúpele.  Účinok  pitných  kúr  je 
najvýraznejší  pri  ochorení  tráviaceho  ústrojenstva  a  účinok  minerálnych 
kúpeľov je  najmä pri  ochoreniach  srdcovo-cievneho,  pohybového a  kožného 
aparátu. 
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Dudince
Kúpeľné mesto Dudince a povesť o liečivých účinkoch ich miestnych prameňov 
siaha až do čias Rímskej ríše. Dodnes sa tu zachoval názov Rímske kúpele, kde 
si  legionári  tých  čias  liečili  vojnové  zranenia.  Kúpeľný  komplex  ponúka 
rehabilitáciu ochorení pohybového ústrojenstva a kardiovaskulárneho aparátu. 
Voda prezývaná „Prdľavka“ je vysoko mineralizovaná liečivá s obsahom oxidu 
uhličitého a sírovodíka a umožňuje liečbu rôznych ochorení súčasne.

Číž
Kúpeľná  obec  Číž  má  za  sebou  viac  ako  storočnú  históriu  udržiavania  a 
budovania liečebných domov. Význam kúpeľov je založený predovšetkým na 
prírodnej  jódovej  liečivej  vode.  Liečivými  účinkami  vody  a  balneologickou 
hodnotou prírodných prameňov sa čížsky prameň zaraďuje medzi najvzácnejšie 
v Európe a porovnáva sa so stredo francúzskymi kúpeľmi Vichy, kde sa vyrába 
svetoznáma kozmetika. Bazénový komplex „Vodný svet“ je prevádzkovaný v 
letnej  sezóne  a  turista  môže  relaxovať  v  plaveckom  bazéne,  neplaveckom 
bazéne, relaxačnom masážnom bazéne s vodnými tryskami a teplou vodou do 
36°C, v malom bazéne s vodnými atrakciami a trojdráhovej šmýkačke. 

 Sliač
Kúpeľné  mesto  Sliač  sa  nachádza  neďaleko  Banskej  Bystrice  a  Zvolena  v 
lesnatej  krajine,  obklopenej  parkmi  a  pláňami,  s  výhľadom  do  údolia  rieky 
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Hron, na pohronské doliny, na Kremnické a Štiavnické vrchy a na západnú časť 
Nízkych Tatier. Podnebie ako dôležitý prirodzený činiteľ komplexnej kúpeľnej 
liečby je pri pomerne malej nadmorskej výške a otvorenej polohe kúpeľov dosť 
teplé, pomerne suché a vcelku pokojné.

Kováčová
Kúpeľná obec Kováčová nachádzajúca sa v strede Slovenska, termálna voda a 
jej liečebné využitie vstúpili do dejín kúpeľného miesta koncom 19. storočia. V 
kúpeľoch sa liečia choroby pohybového ústrojenstva, nervové choroby, choroby 
tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou 
sekréciou,  choroby  obličiek  a  močových  ciest  a  ženské  choroby.  Základom 
kúpeľnej liečby sú bazénové a vaňové kúpele, doplnené termálnymi zábalmi, 
klasickou,  podvodnou  i  reflexnou  masážou.  Neodmysliteľný  je  rehabilitačný 
telocvik.

Vyšné Ružbachy
Kúpeľná  obec  Vyšné  Ružbachy  sa  nachádza  v  podhorí  Spišskej  Magury  v 
blízkosti  hraníc  Tatranského  národného  parku  (TANAP)  a  Pieninského 
národného parku (PIENAP) neďaleko mesta Stará Ľubovňa. V kúpeľoch vyviera 
14 termálnych liečivých prameňov, ktoré vytvárajú oázu zdravia pre duševnú 
relaxáciu  a  fyzickú  regeneráciu.  Vhodné  podmienky  vplývajú  na  pohybové, 
obehové,  a  tráviace  ústrojenstvo,  metabolické  poruchy,  nedostatky  pri 
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obličkových  a  močových  cestách,  duševných  prejavoch,  onkologických  a 
ženských oslabeniach, ako aj kardiovaskulárnej rehabilitácie. Význam a účinky 
prírodných  termálnych  minerálnych  prameňov  a  priaznivé  klimatické 
podmienky predurčuje aj pôvodný názov – Rauschenbach – šumivý potok.  V 
území sa nachádza aj termálne kúpalisko Aqua thermal wellness v Grand hotel 
Strand s termálnou vodou 34°C s celoročnou prevádzkou.

Sklené Teplice
Kúpeľná obec Sklené Teplice sa nachádza v údolí na úpätí Štiavnických vrchov 
12 km od Banskej Štiavnice uznanej  za svetové kultúrne dedičstvo UNESCO. 
Raritou  Sklených  Teplíc  je  výskyt  termálnych  prameňov  minerálnych  vôd  s 
teplotou vody od 37°C do 52°C, ktorá je hypotonická a má hydratačný účinok 
na  pokožku.  Európskym  unikátnym  prírodným  výtvorom  je  tzv.  Parenica  - 
termálny kúpeľ, ktorý poskytuje turistom možnosť okúpať sa v jaskyni, v ktorej 
vyviera horúca 42°C liečivá termálna minerálna voda. 

Lučivná
Kúpeľná obec Lučivná sa  nachádza v podtatranskom prostredí  v nadmorskej 
výške  816  m.n.m.  a  hlavným zameraním kúpeľov  je  poskytovanie  kúpeľnej 
liečby deťom s netuberkulóznymi chorobami dýchacích ciest do dovŕšenia veku 
18 rokov. Areál je situovaný do prírodného prostredia lesoparku, kde sú okrem 
liečebných  domov rozmiestnené  novovybudované  polyfunkčné ihriská,  napr.: 
tenisové,  plážové,  volejbalové  a  nohejbalové,  bedmintonové,  streetbalové, 
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petangové,  floorbalové,  ako  aj  detské  parky  s  kĺzačkami,  hojdačkami, 
pieskoviskami,  preliezkami,  kolotočmi  a  pod.  Areál  je  plne  prispôsobený 
detským pacientom. 

Červený Kláštor
Kúpeľná obec Červený Kláštor a v miestnej  časti  Smerdžonka sú od r.  2012 
novootvorené  kúpele  pre  širokú  verejnosť.  Prírodná  liečivá  minerálna  voda 
prezývaná Smerdžonka je vďaka svojmu zloženiu, bohatému na minerálne látky 
a  sírovodík,  predurčená  hlavne  na  liečenie  kožných  chorôb,  ako  aj  chorôb 
pohybového  aparátu,  neurologických  chorôb,  alebo  ako  pitný  režim  pri 
poruchách tráviaceho ústrojenstva. Svojou polohou umožňuje splav na pltiach 
po Dunajci, návštevu múzea Červený kláštor a Pieninského národného parku. V 
roku 2016 kúpele  získali  vďaka zdraviu  vhodným klimatickým podmienkam 
štatút klimatických kúpeľov a kúpeľného miesta. 

Štrba, miestna časť Štrbské Pleso 
Obec Štrba a vysokohorská kúpeľné miestna časť Štrbské Pleso sú situované v 
prírodnom rámci jediných veľhôr celého Karpatského oblúka - Vysokých Tatier. 
Je to súčasne najvýznamnejšie a najvyššie položené centrum/stredisko turizmu a 
zimných  športov  s  mnohými  hotelmi,  reštauráciami,  športovými  a  ostatnými 
zariadeniami,  kde  sú  usporadúvané  európske  a  národné  športové  súťaže.  Z 
hľadiska  kúpeľníctva  v turizme nadmorská  výška  1355 m.n.m.  a  blahodarný 
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vplyv rozsiahlych komplexov ihličnatých lesov predurčujú Štrbské  Pleso  pre 
ozdravenie  netuberkulóznych  dýchacích  ciest  a  získanie  fyzických  síl  vo 
vysokohorskom teréne. 

Vysoké Tatry, mestská časť Horný Smokovec
Kúpeľná mestská časť Horný Smokovec nachádzajúca sa v meste Vysoké Tatry 
je najvyššie položená so zdraviu vhodným klimatickým prostredím aj pre deti a 
dorast.  Má ideálnu polohu vo výške  960 metrov pre  využitie  vysokohorskej 
klímy,  ktorá  sa  vyznačuje  dostatkom  slnečného  svitu,  čistým  vzduchom, 
teplotnou inverziou, zníženým parciálnym tlakom CO2, výskytom určitého počtu 
negatívnych  iónov  a  obsahom  aerosolov  v  ovzduší,  čo  vytvára  optimálne 
podmienky pre ozdravenie dýchacích ciest. 

Vysoké Tatry, mestská časť Nový Smokovec
Kúpeľná mestská časť Nový Smokovec nachádzajúca sa v meste Vysoké Tatry 
je situovaná v centre Tatranského národného parku, pod Slavkovským štítom, 
v nadmorskej  výške 1018 m.n.m. Kúpele so zameraním sa na netuberkulózne 
choroby  dýchacích  ciest,  choroby  z poruchy  látkovej  výmeny  a  žliaz 
s vnútornou sekréciou, duševné choroby a choroby z povolania majú charakter 
polyfunkčnej  osady  s niekoľkými  liečebnými  domami,  penziónmi  a  hotelmi. 
Turistickým  východiskom  do  centrálnej  oblasti  Vysokých  Tatier  je  Starý 
Smokovec,  s ktorým  miestna  časť  stavebne  splynula.  Okrajom  Nového 
Smokovca  cez  Jakubkovu  lúku,  ktorá  sa  v zimných  mesiacoch  premieňa  na 
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lyžiarsky areál, vedie žlto značkovaný turistický chodník do Velickej doliny.

Vysoké Tatry, mestská časť Tatranské Zruby
Kúpeľná mestská časť Tatranské Zruby s pokojným zázemím rušného Starého 
Smokovca a výborným východiskom na turistiku v  centrálnej časti  Vysokých 
Tatier sú územnou časťou mesta Vysoké Tatry. Horský hotel Granit a klimatické 
kúpele sa nachádzajú na úpätí Slavkovského štítu v nadmorskej výške 1 000 
m.n.m.  na  území  Tatranského  národného  parku.  Hotel  a  klimatické  kúpele 
poskytujú  ubytovacie  a  stravovacie  možnosti  európskeho  štandardu  s 
relaxačným zázemím a navyše poskytujú komplexnú klimatickú kúpeľnú liečbu. 
Súčasťou kúpeľnej liečby je aj novovybudované oddelenie rehabilitácie. Čisté 
vysokohorské  ovzdušie  je  vhodné  pre  alergikov.  Procedúry  sú  zamerané  na 
ozdravenie dýchacích ciest,  alergické nádchy, astma bronchiale.  Dovolenka v 
kúpeľoch ponúka dokonalú starostlivosť o telo a zdravie turistu. 

Bardejov
Kúpeľná mestská časť Bardejovské kúpele ležia v blízkosti starobylého mesta 
Bardejov, obklopené hustými ihličnatými lesmi, ktoré už v minulom storočí boli 
vyhľadávané pre svoje mimoriadne liečivé účinky pri  ochoreniach tráviaceho 
ústrojenstva, látkovej výmeny a pri nešpecifických chorobách dýchacích ciest. 
Zvláštnu atmosféru kúpeľom dodáva kombinácia moderných nových objektov i 
štýlových  víl  a  liečební  z  konca  minulého  storočia,  v  ktorých  počas  svojho 
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pobytu bývala aj obľúbená Sisi - manželka cisára Františka Jozefa.

Štós
Kúpeľná  obec  Štós  sa  nachádza  medzi  Spišským  rudohorím  a  Slovenským 
krasom  na  juhovýchodnom  Slovensku.  Kúpeľné  miesto  predurčuje  vhodná 
nadmorská výška okolo 650 m.n.m., množstvo slnečných dní, ako aj lesopark s 
vyše  200  druhmi  vzácnych  drevín  a  kvetov.  Hlavným zameraním kúpeľného 
miesta je vhodné pôsobenie na poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou 
sekréciou,   netuberkulózne  oslabenia  dýchacích  ciest,  onkologické  a  ženské 
ozdravenia..  Podľa  švajčiarskej  klasifikácie  majú  kúpele  liečivú  klímu  so 
stupňom  stimulácie  1,  s  typickými  prvkami  horského  prostredia.  Účinok 
prírodného  zdraviu  vhodného  klimatického  prostredia  je  znásobený 
speleoterapiou v blízkej Jasovskej jaskyni. Svojou vhodnou polohou v blízkosti 
maďarských hraníc umožňuje atraktívne medzinárodné výlety.

Jakubany, Nová Ľubovňa – Ľubovnianske rekreačné kúpele
Rekreačné  Ľubovnianske  kúpele  sa  nachádzajú  v  katastrálnom  území  obcí 
Jakubany a Nová Ľubovňa v údolí potoka Ľubovnianka, pravého prítoku rieky 
Poprad, 7 km od okresného mesta Stará Ľubovňa. V roku 1898 bola k dispozícii 
poschodová budova reštaurácie  krytou chodbou spojená  s  budovou kaviarne, 
novou  kúpeľnou  budovou  s  18  kúpeľnými  komorami,  halou  na  pitnú  kúru, 
promenádou a viacero staršími i novšími vílami, spolu 12 budov so 120 izbami a 
200 lôžkami. Prvá svetová vojna zasiahla aj kúpele Nová Ľubovňa, ktoré patrili 
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medzi najnavštevovanejšie  ženské kúpele.  V roku 1948 sa začalo s  obnovou 
schátralých  troch  ubytovacích  a  liečebných  objektov. Minerálne  pramene  v 
ihličnatých  lesoch  v  doline  Ľubovnianskeho  potoka  tvoria  sústavu  zemito  - 
železnatých,  studených  kyseliek  vhodných  na  ozdravenie  zažívacieho 
ústrojenstva, žalúdka, čriev, obličiek, pečene, dýchacích a močových ciest a pri 
niektorých ženských a nervových poruchách. Minerálna voda sa dodnes plní do 
fliaš  a  ponúka  pod  názvom  Ľubovnianka.  Významný  je  obrovský  park,  na 
ktorom  je  vybudovaných  7  km  chodníkov  a  náučný  chodník  popri  5 
minerálnych prameňoch.  V súčasnosti rekonštruovaný hotel SOREA Ľubovňa s 
bazénom,  saunou,  telocvičňou,  posilňovňou,  fytoterapiou,  relaxačnou 
perličkou, morským  kúpeľom  a  z  domáceho  bahna  zábalovou  terapiou  slúži 
rekreačným  účelom pričom  kúpeľná  liečba  už  nebola  obnovená.  V zimnom 
období je k dispozícii 5 lyžiarskych vlekov. Turisti v okolí môžu navštíviť mesto 
Stará Ľubovňa, Ľubovniansky hrad, skanzen, kostol Sv. Mikuláša z roku 1280 
alebo provinčný dom.  Nad obcou Plaveč je možné navštíviť hrad Plaveč a v 
obci Hraničné drevený rímskokatolícky chrám zaradený do zoznamu národných 
kultúrnych pamiatok.  

Kúpeľníctvo v turizme je realizované aj formou relaxačných a liečebných 
pobytov je zakotvené v štatúte kúpeľných miest.  Nerealizuje sa iba účinkami 
liečebných  minerálnych  vodných  zdrojov,  ale  pozitívne  tu  vplývajú  všetky 
komponenty kúpeľnej starostlivosti, t.j. lekárske vyšetrenia, kúpeľné procedúry, 
diétny stravovací  systém a pod.  [16.].  Možnosti  výletov do okolia  upevňujú 
kondíciu, ducha a odstraňujú negatívne vplyvy civilizačných oslabení turistu.  

16.   KÚPEĽNÉ MIESTA V SIETI GEOPARKOV A SPOJENÍ
        S GEOTURIZMOM

Zaujímavou  produktovou  skupinou  je  geoturistika  v  geoparkoch. 
Geoparky  slúžia  vo svete  ako  moderný  nástroj  turizmu  a nového  spôsobu 
využitia  voľného  času.  Ich  cieľom  je  podporovať  aj  regionálny  rozvoj 
a starostlivosť o krajinu. Výhodou územia Slovenska aj napriek relatívne malej 
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rozlohe, pre budovanie geoparkov je veľmi veľká variabilita geologickej stavby 
územia s množstvom prírodných útvarov (geotopov) s ktorými sú v mnohých 
prípadoch  späté  objekty  montanistickej  hodnoty,  ako  aj  objekty 
archeologických, ekonomických a kultúrnych pamiatok európskeho významu. V 
zmysle definície UNESCO z roku 2000 geopark predstavuje: 
 dostatočne veľké územie s jasne definovanými hranicami pre odpovedajúci 

ekonomický rozvoj,
 územie  s  určitým  počtom  geologických  lokalít  (geotopov)  zvláštneho 

významu z hľadiska ich vedeckej kvality, jedinečnosti, estetickej príťažlivosti 
a výchovnej hodnoty,

 jasne  definovanú  štruktúru,  ktorá  je  v  rámci  daného  územia  schopná 
presadzovať politiku ochrany, propagácie a popularizácie, environmentálnej 
osvety, vzdelávania a udržateľného rozvoja,

 významnú  rolu  v  ekonomickom  rozvoji  svojho  územia  prostredníctvom 
propagácie  a  popularizácie  celkového  obrazu  spojeného  s  geologickým 
dedičstvom a rozmachom geoturizmu,

 možnosť priameho vplyvu na príslušné územie tým, že ovplyvňuje životné 
podmienky a prostredie obyvateľov. Cieľom je umožniť obyvateľom osvojiť 
si hodnoty prírodného dedičstva daného územia a aktívne sa zúčastňovať na 
jeho celkovej revitalizácii formou tvorby geoproduktov. 

Konštituovanie geoparku rešpektuje: 
 využívanie geologických lokalít (tiež lokalít zvyšujúcich hodnotu geoparku) 

ako  výchovného  a  vzdelávacieho  prostriedku  v  geologických  vedách  a 
environmentálnych programoch pre najširšie vrstvy spoločnosti,

 realizovanie udržateľného rozvoja príslušného územia pre geoturizmus,
 zabezpečenie formy a spôsobu ochrany najvýznamnejších geotopov a ďalších 

prezentovaných lokalít pre budúce generácie. 
Začiatky vytvorenia siete geoparkov na medzinárodnej úrovni siahajú do 

roku  1991,  kedy  bola  prijatá  Medzinárodná  deklarácia  práv  pamätihodností 
Zeme (International Declaration of the Rights of the Memories of the Earth), ku 
ktorej sa prihlásili: Medzinárodná únia geologických vied (International Union 
of Geological Sciences = IUGS), Medzinárodný program geovied (International 
Geoscience Programme IGCP),  ProGeo,  Malvern Group, UNESCO - divízia 
vied o Zemi a Rada Európy.  Na tomto základe medzinárodná skupina expertov 
pre geoparky iniciovala vznik Globálnej siete národných geologických parkov 
(WGN)  pod  dohľadom  UNESCO.  UNESCO  umožňovalo  zvýšenú  ochranu 
najhodnotnejších geologických lokalít  ich vyhlásením za svetové dedičstvo a 
zápisom do zoznamu svetového dedičstva. 

Slovensko eviduje nasledovné geoparky prevádzkované a uchádzajúce sa 
o  titul  národný  geopark:  1.  Novohrad  -  Nógrád.  2.  Banskobystrický.  3. 
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Banskoštiavnicky.  4.  Sandberg  -  Pajštún.  5.  Zemplín.  6.  Spiš  -  Gemer.  7. 
Medzev - Jasov. 8. Silická planina. 9. Solivar - Dubník. 10. Súľov - Manín. 11. 
Malé Karpaty. Sieť geoparkov Slovenska s jej logom a udelenie titulu Geopark 
Slovenskej republiky boli dňa 09.12.2016 Ministerstvom životného prostredia 
SR oficiálne vyhlásené tri aktívne geoparky Banskobystrický, Banskoštiavnický 
a  medzinárodný  Novohrad-Nógrád.  Tieto  vyplývajú  z procesných  pravidiel 
koncepcie  geoparkov  Slovenska  pre udelenie  členstva  v Sieti  geoparkov 
s aktívnou  podporou novej  iniciatívy  UNESCO na území  Slovenska.  Norbert 
Kurilla, štátny tajomník Ministerstva životného prostredia SR pri odovzdávaní 
dekrétov povedal „Našou snahou je podporovať vznik ďalších národných, ale aj 
cezhraničných geoparkov. Vytvorenie nových geoparkov, najmä v ekonomicky 
málo  rozvinutých  územiach,  podnieti  komplexný  prístup  k  manažmentu, 
ochrane  a prezentácii  dedičstva  Zeme  v kombinácii  s trvalo  udržateľným 
a ekonomickým rozvojom, ktorý je založený na ekologicky šetrnom turizme“.

Fungovanie  geoparku  si  vyžaduje  kvalitný  manažment  garantujúci 
ochranu,  propagáciu,  vedecký  výskum,  environmentálnu  edukáciu  a  rozvoj 
kúpeľníctva  v  turizme  v  prepojení  s  geoturizmom  založeným  na  princípoch 
udržateľnosti v danom území a zdraviu vhodnom klimatickom priestore. Preto 
bude potrebné skvalitniť celkovú certifikáciu kvality cestovných služieb aj na 
základe  európskych  štandardov  kvality  ISO. Podľa  odporúčaní  UNESCO 
geoparky nemajú zahŕňať iba striktne geologickú náplň, ale mali by obsiahnuť aj 
geomorfologické,  montanistické,  kultúrne  a  historické  objekty,  ktoré 
komplexnejším spôsobom vykresľujú celý rámec územia, ako vhodného prvku 
pre geoturizmus. 
 Medzi mestá a obce v ktorých sa nachádzajú kúpeľné miesta s možnosťou 
uplatnenia geoturizmu v geoparkoch s klimatickými podmienkami vhodnými pre 
zdravie možno zaradiť v Sieti geoparkov Slovenska geopark Banskobystrický a 
Banskoštiavnický s kúpeľnými mestami a obcami: Sliač, Brusno, Kováčová a 
Dudince. Do Globálnej siete geoparkov UNESCO a Siete európskych geoparkov 
- medzinárodný geopark Novohrad – Nógrád zasahuje kúpeľná obec Číž a v 
perspektívnom území geoparku Medzev - Jasov sa nachádza kúpeľná obec Štós. 
Geoturizmus v Sieti  geoparkov Slovenska je významný a dopĺňaný aj náučnými 
chodníkmi. 

Banskobystrický  prevádzkovaný  geopark  má  zaujímavú  a  pestrú 
geologickú  stavbu.   Svetoznáma  bola  ťažba  medených  rúd  v  oblasti  Španej 
Doliny,  Starých  Hôr  a  Ľubietovej,  po  ktorej  sa  zachovalo  mnoho 
montanistických pamiatok, budovy šácht a hút, klopačky, portály a dômyselný 
vodovodný systém s dĺžkou 40 km. Územie geoparku sa rozprestiera na ploche 
886  km2 v  katastrálnom  území  Banskej  Bystrice,  Kremnice,  a  území  obcí 
Nemecká  a  Ráztoka  v  okrese  Brezno.  Z  hľadiska  budovania  kultúrnej  a 
poznávacej  infraštruktúry  je  členený  na  geomontánne  oblasti:  starohorsko-
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špaňodolinská,  ponicko-ľubietovská  a  kremnická  (1.kategória),  ktorá  je 
jadrovým územím geoparku; mestá Banská Bystrica a Kremnica (2. kategória) 
ako centrá turizmu; brusniansko-bukovecká a badínsko-tajovská (3. kategória), 
ako záujmové územie geoparku. Na území Banskobystrického geoparku je 292 
lokalít [1.].

Banskoštiavnický  prevádzkovaný  geopark  má  rozlohu  374  km2, 
situovaný je na území okresu Banská Štiavnica, Žarnovica (katastrálne územie 
obcí Hodruša - Hámre a Voznica) a okresu Žiar nad Hronom (katastrálne územie 
obce Vyhne). Súčasťou objektovej sústavy Banskoštiavnického geoparku sú aj 
objekty  zapísané  do  Zoznamu  lokalít  podzemného  svetového  dedičstva 
UNESCO,  ktorého  cieľom  je  katalogizovať  a  zachovať  prírodné  miesta 
mimoriadneho významu ako spoločné dedičstvo ľudstva. Súčasťou zoznamu je 
okrem  iných  Banská  Štiavnica  (mesto  svetového  dedičstva  UNESCO)  a 
technické  pamiatky  okolia.  Na  území  Banskoštiavnického  geoparku  je  156 
lokalít [1.].

Geopark  Novohrad  -  Nógrád zaradený  do Globálnej  sieti  geoparkov a 
Sieti európskych geoparkov sa rozprestiera na ploche 1 598 km2, z toho 336 km2 

je na území Slovenska a predstavuje územie bohaté na jedinečné geologické a 
prírodné  hodnoty,  kultúrno-historické  dedičstvo,  ľudové  tradície,  modernú 
kultúru a miestnu gastronómiu. Na Slovensku geopark Novohrad - Nógrád je v 
katastrálnom území mesta Fiľakovo, 16 obcí v okrese Lučenec a 9 obcí v okrese 
Rimavská  Sobota.  Na  území  Slovenska  je  53  lokalít  a  na  území  Maďarska 
zahŕňa  geopark  Novohrad  -  Nógrád  63  obcí  so  167  lokalitami  [1.]. 
Medzinárodný  slovensko-maďarský  geopark  Novohrad  -  Nógrád  ako  prvý 
geopark  na Slovensku  a  aj  v Maďarsku  prešiel  v roku  2010  náročným 
nominačným procesom a stal sa jedným zo 120 území na svete, ktoré obdržali 
titul Globálny geopark UNESCO. 

Aktuálne  pripravovaný  Geopark  Zemplín  –  Tokaj  a  jeho  územie bolo 
definované  s  perspektívou  jeho  začlenenia  medzi  geoparky  so  zaujímavými 
geologickými,  montanistickými,  archeologickými,  geomorfologickými, 
hydrogeologickými  a  hydrologickými  pomermi.  Potenciály  územia  sú 
nespochybniteľné,  všeobecne  známe  a  už  podchytené.  Okrem  geologickej 
stavby a významného fenoménu vinohradníckej oblasti Tokaj je územie bohaté 
na prírodné, historické a kultúrne zaujímavosti, ktoré sú v súčasnosti turisticky 
využívané. V prvom rade je známe jedinečnosťou výroby tokajského vína a jeho 
kvalite a až následne ako región s potenciálom pre rozvoj vidieckeho cestovného 
ruchu,  agroturistiky  a  geoturistiky.  S  prihliadnutím  na  možnosť  prípadného 
prepojenia  na  územie  Maďarska  je  územie  vymedzené  v  juhozápadnej  časti 
okresu Trebišov (v 30 katastrálnych územiach miest a obcí) s rozlohou 332 km2.

Základné  činnosti  geoparkov  možno  zhrnúť  do  nasledovných  kritérií, 
ktoré  by  mali  spĺňať  územia  s  predpokladom  ich  zaradenia  do  skupiny 
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národných geoparkov: 
1. starostlivosť o miestne prostredie a ochrana lokalít geoparku,
2. vzdelávanie a osveta,
3. výskumná a vedecká činnosť, spolupráca s vedeckými inštitúciami,
4. popularizácia  regiónu,  starostlivosť  o  turistov,  monitoring  a  hodnotenie 

služieb turizmu, zaisťovanie informovanosti (sprievodcovia, animátori),
5. kultúrne a športové aktivity, workshopy,
6. miestna produkcia a udržateľný rozvoj.

17.   AKVAPARKY, TERMÁLNE A PRÍRODNÉ KÚPALISKÁ AKO
        STREDISKÁ / CENTRÁ TURIZMU

SPA wellness centrá a akvaparky ponúkajúce aktivity a pobyty v rôznych 
kategóriách  ubytovacích  zariadení  sú  vybavené  športovými  zariadeniami, 
relaxačnými centrami, kozmetickými a skrášľovacími salónmi a pod. Hotelové 
zariadenia zahŕňajú v prvom rade posilňovňu, plavecký bazén,  tenisový kurt, 
squash, hraciu plochu pre petanque, golfové ihrisko, rôzne ihriská pre kolektívne 
hry a pod. SPA wellness je istou alternatívou k prevádzke liečebného kúpeľného 
charakteru, avšak nepredstavuje priestory pre liečbu [53.]. Na Slovensku podľa 
balneologickej klasifikácie rozoznávame v niektorých obciach a mestách:
Veľmi nízku termálnu vodu nad 20°C - 30°C -  Gánovce, Hranovnica, Čučma, 
Liptovský  Ján,  Liptovské  Sliače,  Bešeňová,  Banská  Bystrica,  Dudince, 
Vlkanová,  Cerovo,  Kalinčiakovo,  Kravany,  Patince,  Neded,  Šaľa,  Diviaky, 
Belušské Slatiny, Švábovce, Vlachovo, Lučenec, Oravice, Liptovská Štiavnica, 
Badín,  Zvolen,  Vinica,  Malinovec,  Malé  Krškany,  Virt,  Chorvátsky  Grob, 
Žihárec, Koplotovce, Mošovce.
Nízku termálnu vodu nad 30°C - 40°C -  Sobrance, Bešeňová, Zlatno, Rajecké 
Teplice, Malé a Veľké Bielice,  Vieska,  Lúčky, Vyhne,  Handlová, Trenčianske 
Teplice, Chalmová.
Stredne termálnu vodu nad 40°C - 70°C - Štúrovo, Vrbov, Kováčová, Komárno, 
Čilistov, Sklené Teplice, Nesvady, Koš, Dvory nad Žitavou, Bojnice, Turčianske 
Teplice,  Vlčany,  Diakovce,  Sládkovičovo,  Galanta,  Kráľová  pri  Senci, 
Chorvátsky Grob, Senec.
Vysoko  termálnu  vodu  nad  70°C  -  100°C -  Dunajská  Streda,  Topoľníky, 
Stretava, Veľký Meder, Tvrdošovce, Podhájska.

Termálne  a  prírodné  kúpaliská  vo  väčšine  obcí  a  miest  možno  podľa 
kritérií: (1) teplota vody; (2) výdatnosť zdroja; (3) minerálne látky rozpustené vo 
vode; (4) lokalita zeme; kategorizovať na:
I. kategórie - Bešeňová, Bojnice, Čalovo, Diakovce, Dunajská Streda, Lúčky, 
Patince,  Podhájska,  Rajecké  Teplice,  Senec,  Štúrovo,  Veľký  Meder, 
Sládkovičovo, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Vrbov, Vyšné Ružbachy.
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II.  kategórie -  Belušské  Slatiny,  Dudince,  Galanta,  Chalmová,  Komárno, 
Kováčová,  Sielnica,  Kráľová  pri  Senci,  Kremnica,  Liptovský  Ján,  Levice, 
Mošovce, Nové Zámky, Oravice, Poľný Kesov, Rajec, Santovka, Sklené Teplice, 
Tornaľa, Topoľníky, Turčianske Teplice.
III.  kategórie  - Dolná  Strehová,  Dvory  nad  Žitavou,  Gabčíkovo,  Hrnčiarske 
Zálužany,  Horná  Potôň,  Chorvátsky  Grob,  Koplotovce,  Malé  Bielice, 
Tvrdošovce, Valalíky, Veľké Kapušany.

Niektoré strediská/centrá turizmu s termálnymi kúpaliskami a akvaparkmi 
v obciach a mestách Slovenska sú zásobované prírodnou minerálnou vodou z 
termálnych a minerálnych prameňov, resp. vrtov. Využívajú sa spravidla v letnej 
sezóne  alebo  realizujú  aj  celosezónnu  prevádzku  s  obmedzením  vonkajších 
bazénov. Voda s vysoko horúcim výverom je spravidla ochladzovaná tak, aby aj 
v  letných  mesiacoch  bola  vhodná  na  kúpanie  a  oddych  pri  vode.  Vďaka 
vhodným  účinkom  termálnej  minerálnej  vody  je  prevádzka  realizovaná  za 
účelom  nielen  oddychu,  relaxu  a  wellness,  ale  aj  k  prispievaniu  zlepšenia 
kondície.  V  neposlednom  rade  významnými  miestami  pre  uskutočňovanie 
kúpeľníctva  v  turizme  sú  v  obciach  a  mestách  na  Slovensku  prírodné  a 
budované kúpaliská s vodou určenou na kúpanie. Využívanie voľných vodných 
plôch, ktoré boli vytvorené ťažbou štrku alebo banskými prácami, sú pre turistu 
atraktívne  aj  pri  uplatňovaní  vodných  a  iných  športov  v  letnom  turizme. 
Následne  je  uvedená  základná  charakteristika  vybraných  termálnych  a 
prírodných kúpalísk [53.].

Bratislava a okolie
Bratislava,  hl.  m.  Slovenska, sa  nachádza  v  západnej  časti  Slovenska  pri 
medzinárodnej  rieke  Dunaj  pričom už  v roku 1776 bol  tu  založený najstarší 
verejný park v Európe, dnešný Sad Janka Kráľa na pravom brehu Dunaja. V 
blízkosti  sa  nachádzajú  Malé  Karpaty,  Záhorie  a  Podunajsko.  Obľúbeným 
miestom na peší  turizmus v Bratislave  je  pieskovisko Sandberg,  svetoznáma 
paleontologicka  lokalita  so  zdraviu  vhodným  klimatickým  prostredím. 
Archeologicky tu bolo nájdených 300 druhov skamenených organizmov, ktoré 
sú pozostatkom mora z pred 14 - 16 miliónmi rokov.  Areál vodných športov 
Divoká voda vybudovaný na rieke Dunaj v Čunove ponúka vodné adrenalínové 
športy.  Záhorie  ponúka v obci  Kamenný Mlyn prírodný Bio-bazén Borovica 
prírodne vyhrievaný a čistený bez chemikálií, rešpektujúci životné prostredie a 
zdravé  kúpanie.  Bio-bazény  pracujú  na  báze  vlastného  čistenia  vody,  čo 
zabezpečujú vodné rastliny vo filtračnej časti bazéna. Cez Podunajsko preteká 
druhá  najdlhšia  európska  rieka  Dunaj,  ktorej  prítoky  vytvárajú  spletitú  sieť 
ramien,  rozsiahle  močaristé  územia  a  štrkové  jazerá.  V  Dunajskom  štrku  a 
piesku sa  nachádza takmer 40 minerálov,  bohaté  podzemné vody a  termálne 
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pramene.  Mierny tok  Malého  Dunaja  so  širokými  meandrami  v  Podunajskej 
nížine sú vhodným miestom na splavy, potápanie, rybolov a vodný turizmus.

Bratislava, MČ Ružinov, Areál zdravia Zlaté piesky
Areál  zdravia  na  Zlatých  pieskoch  je  najväčším  rekreačno-športovým 
strediskom  v  Bratislave,  hlavnom  meste  Slovenska.  Je  lokalizovaný  na 
severovýchodnom okraji mesta, pri hlavnom ťahu cesty smerom na Žilinu. Areál 
s prírodným kúpaliskom, veľkou vodnou plochou a plážou s mnohými službami 
patrí k letnej rekreácii s množstvom zaujímavých atrakcií pre deti aj dospelých. 
Areál poskytuje požičovňu vodných plavidiel, vodný tobogan, vlek pre vodné 
lyžovanie, tenisové kurty, plážový volejbal,  futbal,  detské ihriská,  exteriérové 
stolnotenisové stoly, autocamping, chatovú osadu, ubytovanie hotelového typu, 
stravovacie služby, bufety, možnosti na dokonalé športové vyžitie a zabezpečuje 
služby  pre  komfort  svojich  návštevníkov.  Na  pláži  je  v  letnej  sezóne 
zabezpečená komplexná vodná záchranná služba. Oblasť okolia Bratislavy má 
veľmi dobré klimatické podmienky na letnú rekreáciu.

Bratislava, MČ Nové Mesto, prírodné kúpalisko Kuchajda
Prírodné kúpalisko sa nachádza v blízkosti železničnej stanici Bratislava - Nové 
Mesto  a  obchodného  centra  Polus  City  Center.  Jeho  meno  pochádza  z 
nemeckého  Kuhheide  (kravský  pasienok)  čo  poukazuje  na  pôvodné  využitie 
tejto  lokality.  Bagrovaním  sa  štrková  jama  priesakom  naplnila  podzemnou 
vodou vnútrozemskej delty Dunaja a vzniknuté jazero sa pre svoju čistú vodu 
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uskutočňovanú  samočistiacim  prírodným  systémom  stalo  v  letnom  období 
príťažlivým pre okolité obyvateľstvo a turistov. Záujem vzbudzuje aj fauna ako 
sú divé kačky,  chochlačky, kajky,  labute a iné vodné vtáctvo.  Od roku 2012 
Regionálnym úradom verejného zdravotníctva bola monitorovaná voda určená 
na kúpanie. V areáli sú k dispozícii prezliekarne, sprchy a zariadenia pre osobnú 
hygienu.  Pre  deti  je  pripravených  niekoľko  ihrísk  s  pieskoviskom, 
preliezačkami, kolotočom a šmykľavkou. Športovci môžu okrem vody využiť 
ihriská na plážový volejbal, streetbal, futbal na umelej tráve či stoly na stolný 
tenis.  Občerstvenie  v  areáli  poskytuje  niekoľko  reštaurácií  a  bufetov.  Počas 
letnej prevádzky kúpaliska zabezpečuje prvú pomoc súkromná firma.

Senec, Aquathermal
Mesto Senec sa nachádza v Bratislavskom samosprávnom kraji.  Aquathermal 
Senec  v  známom  rekreačnom  letovisku  Slnečné  jazerá-sever  so  svojim 
rekreačno-relaxačným  vodným  svetom  a  celoročnou  prevádzkou  ponúka 
množstvo vodných atrakcií, sauny a masáže. Svojim zameraním a situovaním 
poskytuje  oddych  a  relax  v  príjemnom  prostredí  vyhľadávaného  letného 
strediska. Areál  ponúka celoročne 6 bazénov s  teplotou vody 280C -  380C a 
počas letnej sezóny sa ich počet na 11 zvyšuje. Bazény ponúkajú vodné atrakcie, 
napr. masážne lavice, vodné trysky, protiprúdy, vodný chrlič, vzduchový gejzír, 
vodný  dáždnik  a  pod.  Pri  akvaparku  sa  nachádza  SAI  wellness  Senec,  so 
samostatným  vchodom  a možnosťou  prístupu  z akvaparku,  kde  sa  nachádza 
niekoľko typov sáun, whirlpool bazény a rôzne druhy masáží. V ponuke je aj 
SAI Wellness (zážitkové saunovanie, salón krásy), akvapark s rehabilitačnými 
cvičeniami  na  chrbticu,  animácie  pre  deti  a  dospelých,  swimaréna  s  krytou 
plavárňou  a  športovým  plaveckým  bazénom  a  SubWay®  s  prevádzkou 
občerstvenia pre turistov hľadajúcich čerstvé, chutné a rýchle jedlo a ktoré má 
zároveň požadované nutričné hodnoty vhodné pre celú rodinu.
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Dunajská Streda, Thermalpark
Dunajská  Streda  je  mesto  na  južnom  Slovensku  ležiace  v  Trnavskom 
samosprávnom  kraji  na  Podunajskej  nížine.  Leží  v  strede  Žitného  ostrova 
vzdialeného od Bratislavy cca 1 hod. autom. Thermalpark Dunajská Streda je 
jedno  z  obľúbených  rekreačných  stredísk  južného  Slovenska,  patrí  medzi 
najnavštevovanejšie  strediská  Žitného  ostrova  a  má  celoročnú  prevádzku. 
Turistom  ponúka  120  metrov  dlhý  vodný  tobogán,  park,  stravovacie  i 
ubytovacie zariadenia, minigolfové, tenisové, volejbalové a detské ihriská. Areál 
tiež  ponúka  masáže,  pedikúru  alebo  manikúru.  Deťom je  k  dispozícii  jeden 
detský  bazén  a  malé  ihrisko  s  hojdačkami,  preliezačkami  a  pieskoviskom. 
Začiatkom  80-tych  rokov  na  terajšom  území  termálneho  kúpaliska  spoznali 
namiesto olejového vrtu v hĺbke 1 600 metrov mineralizovanú vodu s teplotou 
57°C a tým sa začala nová kapitola v živote Žitného Ostrova. Dospelí nadšenci 
adrenalínu a zábavy majú možnosť si vyskúšať tobogánovú vežu a nudistickú 
pláž  na  ostrove  v  strede  jazera  v  kúpeľnom areáli.  Milovníci  pohybu  majú 
možnosť  sa  aktivizovať  na  športových  ihriskách,  napr.  plážový  minigolf, 
multifunkčné ihrisko, stolný tenis, vonkajší šach a pod. Kúpalisko má plavecké i 
detský  bazén,  jakuzzi,  ubytovanie,  kemp,  reštauráciu  a  rýchle  občerstvenie. 
Novinkou  je  aj  novo  vybudované  masážne  centrum  so  šiestimi  masážnymi 
priestormi,  kde  od  júla  2015  je  v  ponuke  dokonalá  regenerácia  vďaka 
relaxačným a exotickým masážam. Prírodná termálna minerálna voda s teplotou 
26°C až 39°C má priaznivé účinky na pohybové ústrojenstvo.
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Galanta, Termál centrum Galandia
Galanta  je  mesto  nachádzajúce sa  na juhu Trnavského samosprávneho kraja. 
Termálne  kúpalisko  s  celoročnou  prevádzkou,  vnútornými  a  vonkajšími 
bazénmi,  stravovacími  službami.  Relax  centrum  ponúka  wellness  masáže  a 
bylinkové  kúpele.  Centrom  termálneho  komplexu  je  bazénová  hala  so  4 
nerezovými vnútornými bazénmi. Perličkový kúpeľ a hydromasážne trysky je 
možné  využiť  v  hypertermálnom  kľudovom  bazéne  s  36°C  teplou  vodou. 
Súčasťou interiéru je aj detský bazén a tobogán. Okrem toho sú k dispozícii 3 
druhy sáun ktorých kombináciou je možné vytvárať saunový svet.  Takisto sú 
ponúkané rôzne druhy masáží. 

Horné Saliby, Relaxačno rehabilitačné centrum
Na termálnom kúpalisku v Horných Salibách v okrese Galanta v Trnavskom 
samosprávnom  kraji  je  v  prevádzke  relaxačný  komplex  s  celoročnou 
prevádzkou.  K  regenerácii  ponúka  saunaland,  vodo  a  hydroregeneráciu 
ľudského tela, rašelinové zábaly a masáže. Termálna minerálna voda vyviera z 
hĺbky  1559  m,  na  ústí  má  teplotu  67°C  a  blahodarne  pôsobí  na  pohybové 
ústrojenstvo. V termálnom kúpalisku sú k dispozícii tri bazény: taliansky bazén, 
bazén pre mládež a detský bazén do 6 rokov. Na zábavu slúži 72 m dlhý tobogan 
s  vlastným dojazdovým bazénom.  Milovníci  športu  môžu  využívať  tenisový 
kurt, volejbalové ihrisko a nohejbalové ihrisko. Odpočinok a slnenie je možné 
na  upravenej  a  udržiavanej  areálovej  zeleni.  Súčasťou  areálu  je  squashové 
ihrisko, reštaurácia a ubytovanie v chatkách.
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Sládkovičovo, termálne kúpalisko Vincov les 
Veľkou atrakciou je termálne kúpalisko Vincov les nachádzajúce sa na okraji 
mesta  Sládkovičovo  v  Trnavskom  samosprávnom  kraji.  Mnohí  tejto  vode 
pripisujú  pozitívne  účinky  na  organizmus  a  kúpalisko  navštevujú  s  cieľom 
uzdraviť  sa.  Z  termálneho  vrtu  vyviera  minerálna  voda  s  teplotou  61°C, 
prekračujúcu bod tolerancie kože a slizníc ľudského tela. Termálnu minerálnu 
vodu je potrebné chladiť a pri teplote vody 38°C - 39°C a dĺžke trvania kúpeľa 
20 min. je možné dosiahnuť relaxáciu svalstva. Termálne kúpalisko s celoročnou 
prevádzkou ponúka rekreačné a športové možnosti v bazénoch: plavecký bazén 
(26°C);  dva rekreačné  bazény (28°C);  pokojový bazén (36°C);  detský bazén 
(30°C). V areáli sú vybudované sociálne zariadenia, sprchy s teplou a studenou 
vodou,  umyváreň  riadu  a  šatne,  ako  aj  vymedzené  plochy  na  stanovanie, 
karavany  a  parkovisko  pre  osobné  autá.  Ubytovacie  zariadenie  tvorí  40 
samostatných  dvojizbových  chatiek  a  ich  obývacia  miestnosť  je  vybavená 
kuchynským  kútom,  chladničkou  a  dvojplatničkou.  V blízkosti  kúpaliska  je 
jazero vhodné pre vodné športy a športový rybolov.

Veľký Meder, Thermal Corvinus
Mesto Veľký Meder v okrese Dunajská Streda v Trnavskom samosprávnom kraji 
sa  nachádza  10  km  od  maďarských  hraníc  a  65  km  od  Bratislavy.  Areál 
termálneho kúpaliska je obklopený rozsiahlym lesoparkom a turistom ponúka 
bohaté  možnosti  na  oddych i  športové vyžitie.  Okrem bazénov s  celoročnou 
prevádzkou  a  termálnou  minerálnou  vodou  teplou  od  25°C  do  38°C  sú  k 
dispozícii  dva  tobogany,  veľká  pláž,  minigolf,  reštaurácia,  stánky  rýchleho 
občerstvenia, plážové volejbalové ihrisko. Z ďalších druhov služieb je možné 
využiť  solárium,  masáž,  kaderníctvo,  pivovarskú  záhradu  alebo  parkovisko. 
Okrem kúpania môžu turisti  relaxovať a využívať sauna a wellness centrum, 
soľnú baňu, morský kúpeľ a občerstviť sa v reštauráciách. O utuženie zdravia 
turistov  sa  postarajú  liečebné  prístroje  magnetoterapia  BEMER  a  termo-
akupresúrne  lôžko  CERAGEM.  Masážny  salón  a  salón  krásy  ponúka 
poradenstvo  a  kompletnú  starostlivosť  o  telo  turistu.  Jednotlivé  služby,  ako 
masáže, pedikúra, Bemer 3000 magnetoterapia, morský kúpeľ, soľná jaskyňa a 
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bazény s  termálnou vodou,  napr.  polokrytý sedací  bazén s  hydromasážami a 
vodopádmi, rekreačný bazén, perličkový bazén, plavecký bazén a tobogán slúžia 
na upevnenie zdravotného stavu, pohybového ústrojenstva, svalových únav a aj 
na regeneráciu organizmu. Pobyt vo Veľkom Mederi je možné spestriť výletmi 
do okolia a spoznať krásy Žitného ostrova, miestnu kultúru a pamätihodnosti.

Levice, rekreačné zariadenie Margita - Ilona
Rekreačné  zariadenie  Margita  -  Ilona  sa  nachádza  na  rozhraní  Podunajskej 
nížiny a Štiavnických vrchov v Nitrianskom samosprávnom kraji. Okolie tvorí 
pahorkatina vhodná na nenáročné prechádzky. Od mesta Levice je vzdialené 6 
km v smere na Šahy a tvorí ho kúpalisko so štyrmi bazénmi, autokempingom s 
250  lôžkami,  elektrickými  prípojkami  pre  stany  a  karavany,  športoviskami, 
reštauráciami  a  bufetmi  a  príslušnou  infraštruktúrou.  Bazény  sú  plnené 
termálnou vodou s teplotou 25°C s obsahom minerálnych solí cca 1 020mg/l. 
Areál kúpaliska pozostáva z laminátového bazéna plaveckého a detského. Tieto 
dva bazény sú prevádzkované modernou technológiou neustálej recirkulácie cez 
úpravovňu bazénovej vody. Bazény dopĺňa rekreačný bazén s vodný hríbom a 
10 m dlhým vodným sklzom. Vytvorený má tzv. plážový vstup, kde hĺbka vody 
začína od 0 cm a pomaly sa zvažuje. Tento priestor je ideálny na opaľovanie a 
slnenie.  Ubytovanie  je  možné  v  4-5  lôžkových  chatkách  a  4-6  lôžkových 
bungalovoch s kompletným vybavením a možnosťou prípravy vlastnej stravy. 
Autokemping  je  v  prevádzke  od  začiatku  mája  do  konca  septembra  a  v 
mesiacoch júl a august zameraný na pobyty rodín s deťmi a manželské páry. 
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Palárikovo, wellness & relax centrum
Obec  Palárikovo  nachádzajúca  sa  v  Nitrianskom  samosprávnom  kraji  má 
novovybudovaný areál kde je k dispozícii oddychový bazén s rôznymi vodnými 
atrakciami, tri druhy sáun (parná, fínska, infrasauna), fitness centrum a masáže. 
Penzión v areáli ponúka 30 lôžok rozdelených do piatich 2 lôžkových izieb a 
štyroch 5 lôžkových apartmánov s vlastným sociálnym zariadením, vybavené 
televízorom, satelitným prijímačom a bezplatným wifi pripojením. V areáli sa 
nachádza moderná kongresová miestnosť s exteriérovou terasou a reštauráciou 
so stravovaním aj z domácich vlastných potravinových produktov a regionálnou 
gastronómiou. Areál ponúka k dispozícii 2 bowlingové dráhy a parkúr jazdenia 
na koňoch.  Súčasťou sú aj  záprahové kone s  možnosťou vyhliadkovej  jazdy 
kočom alebo prechádzky, tzv. Active Walking v miestnom parku s poľovníckym 
kaštieľom. Golfové ihrisko sa nachádza cca 8 min. od Palárikova, ktoré ponúka 
9 jamkové ihrisko a krytý, osvetlený driving range s dĺžkou 220 m.

Santovka, termálne kúpalisko Santovka
Letné  termálne  kúpalisko  je  pomenované  podľa  obci  Santovka,  ktorá  sa 
rozprestiera  na  juhu  Slovenska  juhovýchodne  od  Levíc  v  Nitrianskom 
samosprávnom  kraji.  Letné  termálne  kúpalisko  Santovka  wellness  ponúka 
plavecký,  rodinný  a  detský  bazén,  sedavé  travertínové  bazéniky  v  štýle 
tureckých "pamukkale", masážne travertínové vodopády a masážne trysky, ktoré 
vymasírujú a prekrvia telo pod prúdom termálnej vody, ktorá vyteká priamo z 
minerálneho  prameňa.  Počas  letnej  sezóny  sú  vonkajšie  bazény  napĺňané 
výlučne  termálnou  prírodnou  vodou  priamo  z  geotermálneho  prameňa 
nachádzajúceho  sa  v  areáli  kúpaliska.  Termálna  minerálna  voda  letného 
kúpaliska  s  prenikaním  prírodných  minerálnych  látok  pokožkou  priamo  do 
ľudského tela pomáha zmierňovať nedostatky pri nezápalových bolestiach kĺbov 
a  chrbtice,  stavoch  po  malých  zlomeninách,  poruchách  krvného  tlaku, 
nervových prejavoch, problémoch látkovej výmeny (dna, cukrovka, obezita...), 
ženských  nedostatkoch,  kožných ochoreniach  (psoriáza,  ekzémy…),  reume a 
astme.  Možnosť  je  občerstviť  sa  historicky  známou  pramenitou  pitnou 
minerálnou vodou Santovka.
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Patince, kúpalisko Patince - wellness
Obec  Patince  sa  nachádza  15  km  od  Komárna  smerom  na  Štúrovo  pri 
najjužnejšej obci Slovenska v Nitrianskom samosprávnom kraji. Areál s letnou 
sezónou sa nachádza v oblasti najdlhšieho slnečného svitu a najvyšších teplôt 
nameraných na území Slovenska. Rekreačný areál pôsobí príjemným dojmom a 
to najmä vďaka bohatej a rôznorodej vegetácii, trávnatým plochám, prírodným 
plážovým priestorom a vodným plochám prírodného aj umelého pôvodu - jazeru 
a  bazénom.  Turistom  je  k  dispozícii  športový,  rekreačný  a  detský  bazén  s 
toboganom. Prevádzkovateľ ponúka k dispozícii päť bazénov, wellness centrum 
a  nadštandardnú  ponuku  relaxačných  procedúr  vrátane  klasických  masáží, 
kúpeľov, zábalov a celotelových kozmetických ošetrení. V saunovom svete sú 4 
druhy sáun, ľadový relax, Kneippov kúpeľ a jacuzzi. V blízkosti obce vyvierajú 
tri minerálne pramene, ktoré sa vyznačujú vysokým obsahom hydrouhličitanov, 
vápnika,  horčíka  a  síranov.  Termálny  minerálny  prameň  vyvierajúci  v  areáli 
kúpaliska má teplotu 27°C a priaznivo pôsobí na pohybové ústrojenstvo.  Pre 
ďalšie  možnosti  športovej  činnosti  je  areál  vybavený  tenisovým  kurtom, 
minigolfom,  volejbalovým a  detským ihriskom ako  aj  ihriskom pre  plážový 
volejbal. Príjemný relax ponúka bazénový a saunový svet. Okrem bazénov je 
možné využiť umelo vybudované jazero, ktoré slúži na prevádzkovanie vodných 
športov,  člnkovanie,  jazdu  na  vodných  bicykloch  a  poskytuje  priestor  aj 
milovníkom rybolovu.
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Podhájska, termálne kúpalisko
Podhájska  je  obec  patriaca  do  Novozámockého  okresu  a  nachádza  sa  pri 
železničnej trati medzi Levicami a Šuranmi v Nitrianskom samosprávnom kraji. 
Termálne kúpalisko a relaxačné centrum má k dispozícii 10 bazénov, vnútorný i 
vonkajší  bazénový  svet,  vitálny  svet,  turecký  kúpeľ  Hammam,  wellness, 
oddychové priestory, botanickú záhradu a kaviareň. Termálne kúpalisko je tzv. 
malým slovenským morom. Slaná termálna minerálna voda vhodne pôsobí na 
pohybové  ústrojenstvo,  reumatizmus,  dna,  bolesti  chrbtice,  kĺbové  bolesti, 
cievne ťažkosti, ekzémy a dýchacie cesty. Celkové prostredie je prijateľné pre 
staršiu  i  mladšiu  vekovú  generáciu  s  možnosťou  využitia  moderného  SPA 
wellness  centra  nachádzajúceho  sa  v  areáli.  Podložie  žriedla  patrí  k  mladej 
tektonickej  oblasti,  vďaka ktorej  minerálna  voda má teplotu  80°C.  Termálne 
kúpalisko je celoročne otvorené a minerálna voda sa svojim zložením podobá 
vode z Mŕtveho mora. 

Štúrovo, Vadaš Thermal Resort
Mesto Štúrovo sa nachádza v Nitrianskom samosprávnom kraji v okrese Nové 
Zámky. Areál termálneho kúpaliska s celoročnou prevádzkou ponúka turistom 
tenisové  kurty,  minigolf,  stolný tenis,  plážový volejbal,  trampolínu,  možnosť 
prenajatia  dráhy  na  individuálne  plávanie,  dvojitý  tobogan  s  dĺžkou  58m, 
rýchlošmýkačku s dĺžkou 26m a k dispozícii sú 4 bazény s teplotou vody 26°C - 
38°C. Okrem klasického kúpania v bazénoch si je možné vychutnať aj bazén s 
vlnobitím, alebo neďaleké prírodné jazero s možnosťou vodného bicyklovania, 
člnkovania,  rybolovu a  na  ostrove  aj  jazdu na  koni.  Pre  deti  je  k  dispozícii 
nafukovacia šmýkačka, detský areál, kolotoč, autodrom. Stravovanie je možné v 
2 reštauráciach alebo v množstve bufetov a stánkov. K dispozícii sú aj predajne 
so spotrebným tovarom, ovocím, zeleninou, tlačou a suvenírmi. Z relaxačných 
služieb sú k dispozícii  masáž,  kaderníctvo,  pedikúra -  manikúra,  kozmetický 
salón,  fitnescentrum,  bar,  solárium,  cukráreň.  Okolie  Štúrova  patrí  medzi 
významné  vinárske  oblasti  a  ponúka  dobré  možnosti  na  cykloturizmus, 
agroturizmus a vidiecky turizmus. Neďaleké pohorie Burda je vhodným cieľom 
na nenáročný výlet a tiež možno odporučiť výlet do maďarského Ostrihomu na 
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návštevu baziliky.

Poľný Kesov, Thermalpark Nitrava
Obec Poľný Kesov sa nachádza v okrese Nitra v Nitrianskom samosprávnom 
kraji.  Areál  je  otvorený  celoročne  a  nazývaný  aj  žabiakove  kráľovstvo.  K 
dispozícii sú 4 bazény, vonkajší bazén pri jazere je otvorený počas letnej sezóny. 
Široké  možnosti  atrakcií  a  služieb  robia  z  Thermalparku  Nitrava  vhodnú 
dovolenkovú  oblasť  na  oddych  a  načerpanie  nových  síl  prostredníctvom 
pozitívnych  vplyvov  termálnej  minerálnej  vody.  Termálne  kúpalisko  tvorí 
bazénová hala so zážitkovým bazénom s chrličmi vody (hĺbka 140 cm, max. 
36°C),  vírivým  bazénom  (hĺbka  100  cm,  max.  37°C),  detským  bazénom 
s vodným hríbom (hĺbka 50 cm, max. 35°C) a výplavovým bazénom (hĺbka 130 
cm, max. 34°C) a tzv. tobogánová aréna skladajúca sa zo 7 tobogánov pre deti a 
dospelých  s  Kesovskou  raketou.  V  hotelovej  časti  sa  nachádza vnútorný 
hypertermálny bazén s teplotou vody do 39°C. Termálna voda priaznivo vplýva 
na  pohybové  ústrojenstvo,  regeneráciu  kĺbov  a  kostí,  uvoľnenie  svalstva  a 
reumu.  Areál  ponúka   ubytovanie  v  hoteli***ThermalKesov  s  hotelovou 
reštauráciou a barom, wellness a stravovacie služby. 

Bojnice, letné kúpalisko Čajka
Letné kúpalisko sa nachádza vo výletnom kúpeľnom mieste Bojnice na úpätí 
lesnatých Strážovských vrchov v Trenčianskom samosprávnom kraji.  Účinky 
prírodnej  miestnej  termálnej  minerálnej  vody sú  známe už  niekoľko  storočí. 
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Prvé kúpeľné objekty sa začali budovať už v 16. storočí, odkedy sa datuje aj 
vznik najstaršieho kúpeľného parku na Slovensku. Hydrouhličitanové, vápenato-
horečnaté  vody  s  teplotou  30°C  až  48°C  sú  využívané  na  ozdravenie 
pohybového  aparátu,  reumatické  oslabenia,  stavy  po  úrazoch  a  pohybových 
oslabeniach,  ale  aj  po  cievnych  mozgových  príhodách  a  tiež  degeneratívne 
prejavy chrbtice a kĺbov. Veľkou atrakciou pre turistov je návšteva Bojnického 
zámku s rôznymi kultúrnymi a historickými podujatiami pre deti aj dospelých. 
Nachádza sa tu aj veľké ZOO.

Trenčianske Teplice, kúpalisko Zelená žaba 
Mesto Trenčianske Teplice sa nachádza v blízkosti krajského mesta Trenčín v 
Trenčianskom samosprávnom kraji. Kúpalisko je unikátnym funkcionalistickým 
dielom architekta Bohuslava Fuchsa, ktoré postavili v 30-tych rokoch minulého 
storočia a napĺňali  liečivou minerálnou vodou z kúpeľov. Areál Zelenej  žaby 
prešiel kompletnou obnovou a využívajú ho turisti pre SPA wellness s ponukou 
saunového sveta, masáží, gastro, bowlingu, multifunkčných ihrísk, animačných 
programov a spoločenských akcií.

Bystričany, termálne kúpalisko Chalmová
Termálne kúpalisko v Bystričanoch, miestnej časti Chalmová v Trenčianskom 
samosprávnom kraji je prevádzkované celoročne. V ponuke sú vnútorné bazény, 
tzv. horúci bazén s teplotou vody 35°C - 36°C, studený bazén s teplotou vody 
31°C - 33°C, sedacie a regeneračné bazény s hĺbkou vody 120 cm. Vonkajšie 
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bazény sú vhodné pre deti o dĺžke 25 metrov s termálnou vodou 27°C - 31°C a 
pre dospelých je v ponuke plavecký 25 metrový termálny bazén s vodou 27°C - 
30°C.  K  relaxu  je  v  ponuke  sauna,  stolný  tenis  a  stolný  futbal.  Termálna 
minerálna voda má vhodný vplyv na regeneráciu a pohybové ústrojenstvo.

Bešeňová, Gino Paradise Bešeňová
Obec  Bešeňová  sa  nachádza  na  pravom  brehu  rieky  Váh,  východne  od 
Ružomberka v Žilinskom samosprávnom kraji. Areál je známy najmä svojimi 
minerálnymi  prameňmi a  kúpaliskom s  termálnou vodou vysoko účinnou na 
relax ľudských kĺbov a vybudovaný na báze horúcich prameňov geotermálnych 
vôd, ktoré vyvierajú z hĺbky 1987 metrov s teplotou 60,5°C. Ponúka svet relaxu 
a pohody, vonkajšie a vnútorné bazény, fitness a wellness centrum - Vitálny svet, 
ktoré uspokoja aj tých najnáročnejších. K dispozícii je viacero druhov sáun s 
inhaláciami, vírivky, rovnako aj tzv. Ľadová studňa a adrenalínová zóna. Takisto 
ponúka 8 vonkajších a 3 vnútorné bazény, vodný raj, vyhrievané zlaté kreslo z 
24-karátového zlata jediného svojho druhu v Európe (podobné kreslo vlastnil aj 
panovník Alexander Veľký), wellness&spa, bylinkové inhalácie,  ubytovanie a 
stravovanie.  Bešeňovská geotermálna voda blahodarne pôsobí na pohybové a 
dýchacie  ústrojenstvo,  má  priaznivé  kozmetické  účinky  a  pomáha  pri 
urologických  problémoch.  Samozrejmosťou  pre  dokonalé  načerpanie  síl  je 
kvalitné ubytovanie a gastronómia.
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Dolný Kubín, akvapark AquaRelax
Akvapark AquaRelax je vodný park v centre mesta Dolný Kubín v Žilinskom 
samosprávnom  kraji.  Jeho  dominantou  je  Vodný  svet  s  ponukou  vodných 
atrakcií rôzneho druhu. Celoročne otvorený plavecký nerezový bazén s teplotou 
vody  27°C  je  ideálne  miesto  pre  oddychové,  ale  aj  profesionálne  plávanie, 
organizovanie plaveckých pretekov, sústredení, školských plaveckých kurzov aj 
pre tie najmenšie deti.  Veľký multifunkčný bazén pod základňou pyramídy s 
teplotou  vody  32°C  obsahuje  bublinkovače,  masážne  lavice  pre  6  osôb,  3 
masážne sprchy, vodný hríb, 6 masážnych trysiek, divokú rieku, hojdací záliv, 
ostrov,  2  vírivé  vane  pre  4  osoby  s  teplotou  vody  36°C  a  hĺbkou  1m,  4 
vyhrievané  lavice,  200  lehátok,  2  tobogány,  dvojšmykľavku  NIAGARA  a 
relaxačnú terasu na opaľovanie počas letnej sezóny. V blízkosti akvaparku sa 
nachádza  zimný  a  futbalový  štadión,  osvetlené  ihrisko  s  umelou  trávou  a 
vyhľadávané  lyžiarske  stredisko  Kubínska  hoľa.  Dolný  Kubín  je  známy  aj 
rôznymi kultúrnymi, spoločenskými a folklórnymi slávnosťami.

Liptovský Ján, Termal Raj
Obec Liptovský Ján sa nachádza v Jánskej doline v Žilinskom samosprávnom 
kraji  a  je  prístupná z  diaľnice  D 1  zo  smeru Ivachnová a  cestou 18 km do 
Liptovského Hrádku a Liptovského Mikuláša. Na juhu obce Liptovský Ján je 
termálne kúpalisko s teplotou vody 14,8°C až 29,4°C. V r. 1963 bol navŕtaný 
nový prameň v hĺbke 95 m s minerálnou vodou o teplote 29,4°C. Povyše neho je 
vybudovaný  pramenný  dom  Rudolf  a  jeho  vodu  i  vodu  z  ďalších  blízkych 
výverov  používajú  na  plnenie  bazénov,  ktoré  sú  pri  rekreačnom  zariadení 
SOREA Máj. Pramene v obci sú považované za najväčší zdroj minerálnej vody 
na Slovensku s výverom 35 litrov za sekundu. Prevádzka letného termálneho 
kúpaliska ponúka krytý aj otvorený bazén, masáže, detské ihriská, saunu, detský 
bazén. Termálna minerálna voda vo vonkajších a vnútorných bazénoch hotela 
SOREA Máj pochádza priamo z termálneho prameňa Rudolf. Teplota vody je 
26°C až 29°C, je mineralizovaná a kyslá, podľa obsahu plynov silno uhličitá a 
stredne  sírovodíková.  Termálna  minerálna  voda  nazývaná  aj  Teplička  má 
priaznivé  účinky  na  dýchacie  cesty,  pohybové  ústrojenstvo  (reuma,  kĺby)  a 
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kožné problémy (ekzémy, alergie). Z obce sú veľmi dobré možnosti turistických 
vychádzok do krasovej Jánskej doliny, ako i na okolité vrchy. V okolí obce sú 
možnosti aktívneho lyžovania a absolvovania zimného turizmu. 

Lúčky, Aqua Vital Park a wellness
Aqua Vital  Park v kúpeľnej  obci  Lúčky v Žilinskom samosprávnom kraji  je 
vybavený  vonkajším  rekreačným  bazénom  s  teplotou  vody  28°C  -  33°C  s 
vodnými atrakciami ako sú protiprúd, vodná čaša, masážne trysky, chrliče vody 
a pod. Vonkajší sedací bazén s termálnou minerálnou vodou s teplotou 36°C - 
38°C  a  delený  vnútorný  bazén  s  teplotou  vody  32°C  -  35°C  pomáhajú  pri 
gynekologických  ochoreniach,  pri  prevencii  pohybového  ústrojenstva, 
nervového  ústrojenstva  a  onkologických  oslabeniach.  Vitálny  vnútorný  svet 
ponúka  fínsku  a  mentolovú  saunu,  rímsky  parný  kúpeľ,  Kneippov  kúpeľ, 
tepidárium, masážne trysky a vonkajší vitálny svet ponúka jacuzzi pripravenou z 
morskej soli, fínsku saunu pre 16 ľudí a ochladzovací bazén. Aqua Vital Park je 
vhodný  na  podporné  ozdravenie  pohybového  ústrojenstva,  dýchacích  ciest, 
krvného  obehu,  zažívacej  sústavy,  dysfunkcie  nervovej  sústavy, 
reumatologických  a  dermatologických  oslabení,  zápalov  dutín  a  znižovanie 
nadváhy. Soľná jaskyňa je vhodná pri prevencii chronických oslabení dýchacích 
ciest, astme bronchiale, pri kardiovaskulárnych oslabeniach, ako aj pri znižovaní 
degenaratívnych a zápalových oslabení pohybového ústrojenstva. Pre turistov je 
k  dispozícii  banketka  pre  uzatvorenú  spoločnosť  a  snack  bar  ponúka 
občerstvenie so širokou ponukou jedál a nápojov.
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Liptovský Mikuláš,  Tatralandia
Akvapark Tatralandia je jeden z najväčších v strednej Európe, ktorý sa nachádza 
2 km na severozápad od centra Liptovského Mikuláša v mestskej časti Ráztoky, 
na severnom brehu vodnej nádrže Liptovská Mara v Žilinskom samosprávnom 
kraji.  Tatralandia  je  najväčší  celoročný areál  vodnej  zábavy na Slovensku,  v 
Čechách a v Poľsku, s atraktívnymi zariadeniami pre turistov a prispôsobených 
aj  pre  rodiny  s  deťmi,  ako  aj  komplexnými  službami  v  ubytovacích  a 
stravovacích zariadeniach.  Prevádzka akvaparku,  ako areálu vodnej  zábavy a 
relaxu ponúka počas  celého roka slnenie  pod umelými  palmami,  užívanie  si 
blahodárnych účinkov talasoterapie, zregenerovanie ľudského tela v Keltskom 
saunovom  svete  a  načerpanie  stratených  síl  vďaka  masážam,  zábalom  a 
kúpeľom vo Wellness Paradise. Areál ponúka kúpanie s termálnou minerálnou 
vodou s teplotou 26°C až 38°C a v celoročnej sezóne 4 tobogány – Volcano, 
Rocket,  Snake  a  No-Limits  ponúkajú  skvelú  zábavu  a  dobrodružstvo.  Pre 
dokonalý relax je k dispozícii aj vitálny svet Tatra-Therm-Vital s komplexom 16 
parných, vodných masážnych trysiek, sáun a relaxačných procedúr. Počas letnej 
sezóny vo Funparku je k dispozícii 14 bazénov s morskou, termálnou aj čírou 
vodou, celkom 26 tobogánov, šmýkačiek a vodných atrakcií, ako aj celodenný 
program s animačným tímom alebo letným výletom. Pod priehľadnou strechou 
Tropical Paradise, kde teplota vody ani vzduchu neklesá pod 30°C, je možný 
celoročný relax a oddych vo vode.

Oravice, Tvrdošín, Thermal  Aquapark
Oravice je osada Tvrdošína v Tichej doline v oravskej časti Západných Tatier v 
Žilinskom samosprávnom kraji.  Areál ponúka vodu s teplotou 57°C, ktorá je 
ochladzovaná a je jedinou lokalitou na Orave s prírodnou geotermálnou vodou. 
Areál  ponúka  relaxačné  centrum  s  bazénmi  s  termálnou  vodou,  whirlpool 
bazény, tobogany a masáže, umelé vlny, morský aerosolový kúpeľ, ako jemnú 
sprejovú  sprchu  na  celé  telo  vhodnú  na  dýchacie  cesty  z  slanej  vody  z 
„Európskeho mŕtveho mora“. Geotermálna voda s vysokým obsahom minerálov 
s podpornou terapiou pre telo a dušu vyhovuje domácim i zahraničným turistom 
s  možnosťou  celoročne  využívať  kúpanie.  Areál  má  veľký  bazén  naplnený 
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krištáľovo čistou termálnou vodou bohatou na minerály, dostatočne veľký na 
plávanie  a  obsahuje  viacero  trysiek  pre  masírovanie  akýchkoľvek  svalových 
bolestí. Bazén je rozdelený na vnútornú a vonkajšiu časť, ktoré sú medzi sebou 
prepojené príplavom s teplotou vody  36°C. Menší bazén je naplnený prírodnou 
termálnou vodou, je ideálny na relax a takisto rozdelený na vnútornú a vonkajšiu 
časť s teplotou vody 38°C.  Objekt je monitorovaný kamerovým systémom a 
pred areálom je veľké strážené parkovisko a priestory sú riešené bezbariérovo.

Rajec, termálne kúpalisko Veronika
Obec Rajec sa nachádza v Žilinskom samosprávnom kraji a je jedným z piatich 
brundtlandských  miest  v  Európe  zvýrazňujúcich  3  hlavné  komponenty 
udržateľného rozvoja: ochranu životného prostredia, ekonomický rast a sociálnu 
rovnosť. Areál oddychu a zábavy sa nachádza cca 6 km od kúpeľného miesta 
Rajecké Teplice. V areáli je 7 bazénov s teplotou vody 21°C - 25°C a je pre 
všetky kategórie turistov, t.j. plavecký bazén s hĺbkou 180 cm, dva veľké bazény 
s hĺbkou 120 cm a štyri detské bazény s hĺbkou 40 cm až 120 cm, tobogán, 
šmýkačky,  preliezačky,  pieskovisko  a  5  dráhová  šmýkačka  pre  dospelých. 
Ostatné možnosti využitia voľného času umožňujú uplatňovať plážový volejbal, 
minigolf,  stolnotenisové  stoly,  basketbal.  Termálne  kúpalisko  s  letnou 
prevádzkou ponúka plážový volejbal,  minigolf,  stolný tenis,  basketbal  a pod. 
Občerstviť  sa  je  možné  s  nízko  mineralizovanou  pitnou  pramenitou  vodou 
Rajec,  vhodnou  na  dennú  konzumáciu,  ktorá  zásobuje  telo  vyváženým 
množstvom minerálnych látok.
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Turčianske Teplice, SPA&Aquapark
Mesto  Turčianske  Teplice  sa  nachádza  v Turčianskej  kotline  medzi  Malou 
a Veľkou Fatrou a pár kilometrov od geografického stredu Európy v Žilinskom 
samosprávnom  kraji.  SPA&Aquapark,  ako  jedinečné  termálne  kúpalisko  s 
termálnou minerálnou vodou s celoročnou prevádzkou ponúka relax a zábavu vo 
forme vodných atrakcií, napr. kamikadze tobogan, vírivky, šmykľavky, vitálny 
svet s rôznymi druhmi wellness procedúr, masáží, zábalov, ako aj gastronómie. 
Areál s termálnou minerálnou vodou do 38°C má bazény Červený a Ľudový a sú 
postavené priamo na minerálnych žriedlach, ako aj whirpool a vitálny svet  a 
vzájomne  prepojené  uzavretým  spojovacím  mostom  s  akvaparkom. 
SPA&Aquapark s termálnou vodou do 33°C má vonkajší bazén plavecký, sedací 
a trakčný s vodnými masážnymi lehátkami, divokou riekou a vodnými chrličmi 
a  dva  tobogány.  SPA&Aquapark sa  nachádza  na  okraji  kúpeľného  parku,  v 
centre kúpeľného mesta a ako jediný akvapark s liečivou vodou na Slovensku 
vďaka turčianskej  minerálnej  vode,  ktorá  je  nielen termálna  na prameňoch s 
teplotou  44°C - 46°C, ale svojím zložením s obsahom minerálnych látok až do 
1 520 mg/l je aj liečivá a má vhodné účinky najmä pre ústrojenstvo pohybové 
a urologické.

Liptovský Ján, termálne prírodné jazierko Kaďa
Obec Liptovský Ján sa nachádza v Jánskej doline v Žilinskom samosprávnom 
kraji. Blahodarné účinky termálnej vody vyvierajúcej v obci objavili poddané 
Márie Terézie, ktoré chodili do vody z prameňa prať a všimli si jej ozdravné 
účinky. Voľne prístupné termálne jazierko v tzv. Jánskej Kadi má teplotu 20°C a 
na pocit je skôr vlažná, až chladivá.. Plyny obsiahnuté v bublinkách prameňa 
začnú pôsobiť na pokožku jemným štípaním, ktoré sa prehreje, rovnako ako aj 
ostatné tkanivá a ubolené kĺby. Miestna voda ozdravne pôsobí už po jednej 20 
min.  kúre.  Areál  Kade je  trávnatý,  čistý,  s  jedným bufetom a  jednoduchými 
prezliekarňami  a  toaletami.  Pri  vstupe  do  areálu  sa  nachádza  altánok  s 
vyvierajúcou pitnou minerálnou vodou. Prameň je rozdelený na dve časti - na 
skalnú časť pripomínajúcu kaďu a priľahlý prírodný bazénik s plytkou vodou, 
kde  si  návštevníci  namáčajú  ruky  a  nohy.  Prameň  je  jedným  z  množstva 
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výverov, ktoré sa nachádzajú v Jánskej doline a okolí.

Hokovce, Spa - Wellness - Relax
Park hotel*** Hokovce je situovaný pri veľkom lesoparku 2,5 km vzdialeného 
od  kúpeľného  mesta  Dudince  v  Banskobystrickom  samosprávnom  kraji.  K 
dispozícii sú 1-až 4- lôžkové izby vybavené farebným televízorom, satelitným 
rozvodom,  toaletou  a  sprchovacím  kútom  s  celkovým  počtom  98  izieb, 
ubytovacou kapacitou 230 lôžok a konferenčnou sálou so 400 miestami. Areál 
ponúka vonkajší bazén, vnútorný plavecký a kľudový bazén, saunu, solárium a 
požičiavanie bicyklov. Turisti majú k dispozícii klasickú masáž, reflexnú masáž, 
masáž chodidiel, perličkový kúpeľ, prísadové vane, parafínové obklady, plynové 
injekcie,  inhalácie,  elektroliečbu,  ultrazvuk,  oxymat,  bioptronovú  lampu, 
ultrazvuk,  magnetoterapiu,  diadynamiku,  phyaction  a  cvičenie  v  bazéne. 
Procedúry sú konzultované s lekárom špecialistom a poskytované odbornými 
pracovníkmi.  Spestrením  pobytu  sú  tanečné  večierky  so  živou  hudbou, 
bowlingový bar  so  šiestimi  dráhami,  kultúrne  podujatia  v  blízkom kaštieli  a 
ochutnávka  vín  vo  vínnej  pivnici.  Hotel  poskytuje  vlastným  22  miestnym 
klimatizovaným  autobusom  fakultatívne  zájazdy  do  Hontianskeho  regiónu, 
blízkych miest, napr. Banskej Štiavnici (50 km), Banskej Bystrici, Nitry a pod., 
do Budapešti (80km) a Maďarska.

Dudince, termálne kúpalisko Dudinka
Kúpeľné mesto  Dudince sa  nachádza  v okrese  Krupina  v Banskobystrickom 
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samosprávnom kraji.  Termálne kúpalisko vzdialené cca 300 m od liečebných 
domov v letnej  sezóne poskytuje  zábavu pri  vode,  relax  a  oddych v bazéne 
rekreačnom, s vodnými atrakciami, detskom a minerálnom s  liečivou vodou. 
Bazén je sedací a nie je vhodný pre deti do 15 rokov, ale ideálny pre tých, ktorí 
si chcú trošku „preliečiť“ kĺby, kosti, vysoký tlak a pod. Tobogán, šmýkačka, 
divoká voda, trysky, ako aj ležadlá, šatne či detská zóna sú voľne prístupné. 

Kováčová, Holidaypark Kováčová
Kúpeľná  obec  Kováčová  sa  nachádza  neďaleko  mesta  Zvolen  v 
Banskobystrickom  samosprávnom  kraji.  Holidaypark  je  novovybudovaný 
moderný areál s termálnou minerálnou vodou, ktorá pri vrte má teplotu 48,5°C a 
v  bazénoch  teplotu  od  26°C  do  38°C.  Holidaypark  má  vnútorné  bazény: 
relaxačný, whirlpool a detský a vonkajšie bazény sedací, plavecký, regeneračný, 
rekreačný a detský. Termálna minerálna voda sa využíva sa najmä na ozdravenie 
pohybového ústrojenstva, pri reumatických oslabeniach, voda pozitívne pôsobí 
na nervové oslabenia, tráviace ústrojenstvo, z poruchy látkovej výmeny a žliaz s 
vnútornou sekréciou, oslabenia obličiek, močových ciest a ženských problémov. 
Areál ponúka významnú kombináciu služieb pre aktívny oddych a okrem relaxu 
v termálnej minerálnej vode je možné si dopriať aj aktívny oddych cvičením vo 
vode, alebo cvičením vo Fit  Parku alebo na trampolínach. Pravidelný zdravý 
pohyb v termálnej minerálnej vode aj mimo nej je ponúkaný 7 krát do týždňa. 
Vonkajšie  bazény  sú  v  prevádzke  v  letnej  sezóne  a  vnútorné  bazény  sú  v 
prevádzke celoročne.
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Sklené Teplice, termálne kúpalisko
Kúpeľná obec Sklené Teplice sa nachádza v severozápadnej časti Štiavnických 
vrchov v údolí potoka Teplá, v okrese Žiar nad Hronom v Banskobystrickom 
samosprávnom kraji.  Na  území  obce  vyvierajú  termálne  pramene  s  teplotou 
vody 28°C - 53°C. Areál kúpaliska je obkolesený bohatou výsadbou ihličnatých 
a listnatých stromov, ktoré ponúkajú útočisko a tieň pred slnečnými lúčmi. Na 
oddych  slúži  upravená  trávnatá  plocha,  ako  aj  menšie  detské  ihrisko  s 
preliezkami,  hojdačkou  a  šmykľavkou.  K dispozícii  sú  na  kúpalisku  bazény 
detský s teplotou 30°C, rekreačný s teplotou 28°C a sedací s teplotou 39°C. V 
okolí sú vhodné podmienky na turizmus. Okolie obce je bohaté na kultúrne a 
prírodné pamiatky a nad obcou stojí zrúcanina hradu Teplica nazývaného tiež 
Pustý hrad.

Tornaľa, plážové kúpalisko
Mesto Tornaľa sa nachádza v Banskobystrickom samosprávnom kraji v okrese 
Revúca. Plážové kúpalisko sa rozprestiera na ploche takmer 2 ha a leží v južnej 
časti mesta, v mestskej časti Králik. Súčasťou areálu plážového kúpaliska je aj 
50m bazén a detské bazény s priľahlými hracími plochami. Pre turistov sú k 
dispozícii tenisové ihriská ihriská, volejbalové ihrisko, stravovacie a ubytovacie 
zariadenia,  stánky  rýchleho  občerstvenia,  autocamping  a  pramene  pitnej 
minerálnej vody. Kúpalisko bolo umelo vytvorené ako nádrž s hĺbkou vody do 2 
metrov, ktorá je plnená z Morského oka nazývaného Teplá voda.
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Dolná Strehová,  Aquatermal Kupko Strehová
Obec Dolná Strehová sa nachádza v okrese Veľký Krtíš v Banskobystrickom 
samosprávnom  kraji.  Kupko  Aquatermal  ponúka  ubytovanie  orientované  na 
relax a oddych v hoteli Aquatermal aj s kongresovými službami. V termálnom 
kúpalisku je  celoročná prevádzka a počas letnej sezóny je v ponuke celkom 6 
bazénov s rôznymi atrakciami. Pre deti je k dispozícii 50 m tobogan, dve detské 
šmýkačky a vodný hríb v detskom bazéne, alebo detské ihrisko nachádzajúce sa 
v blízkosti bazénov. Spestrením sú aj vírivé a oddychové bazény pre dospelých 
naplnené  s  termálnou  minerálnou  vodou.  Termálna  voda s  teplotou  25°C až 
38°C blahodarne pôsobí na pohybové ústrojenstvo a má priaznivé kozmetické 
účinky.

Rapovce, Termálne kúpalisko Novolandia
Obec  Rapovce  v  okrese  Lučenec  v  Banskobystrickom  samosprávnom  kraji 
ponúka  termálne  kúpalisko  „Novolandia“  s  termálnou  minerálnou  slanou 
„morskou“  vodou.  Voda  z  geotermálneho  vrtu  s  teplotou  38°C  svojou 
mineralizáciou a  chemickým zložením sa blíži  k  vlastnostiam morskej  vody. 
Termálna  minerálna  voda  má  priaznivé  účinky  na  pohybové  ústrojenstvo, 
reumu, dnu a kožné problémy. Areál ponúka sedací,  detský a tzv. výplavový 
bazén netypického tvaru.  K dispozícii  sú  lehátka  a  oddychové priestory.  Pre 
turistov  sú  ponúkané  aj  kúpacie  kade  pre  5  osôb  na  príjemné  posedenie  vo 
vyhriatej 40°C teplej termálnej minerálnej vode.
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Vyhne, Vodný raj
Obec  Vyhne  v  Banskobystrickom  samosprávnom  kraji  ponúka  relaxačno-
športové centrum, wellness služby, bazény s termálnou minerálnou vodou na 
miestach  kedysi  preslávených  kúpeľov,  v  oblasti  známej  svojimi  liečivými 
termálnymi prameňmi. Vodný raj Vyhne v okrese Žiar nad Hronom je miesto, 
kde celoročne je  ponúkaný príjemný relax,  harmónia  a  pohoda.  Viacúčelový 
bazén je plnený prírodnou termálnou vodou, ktorej teplota pri zdroji je 37°C. 
Neplavecký relaxačný bazén s vodnými atrakciami má teplotu 30°C - 32°C a 
dojazdový tobogánový bazén má teplotu do 30°C. Detský bazén do 6 rokov má 
teplotu  vody  do  30°C.  Výplavový  bazén,  ktorý  okrem  masážnych  lavíc, 
termálnej minerálnej vody s vysokým obsahom železa, ponúka aj romantickú 
scenériu  vďaka  výplavu  do  exteriéru.  Ďalej  je  k  dispozícii  saunový  svet  a 
povzbudzujúci  Kleopatrin  kúpeľ,  jacuzzi,  hydromasážne  vane,  vínny  kúpeľ, 
bowling,  squash,  resp.  príjemná  relaxačná  odpočiváreň.  Samozrejmosťou  sú 
služby profesionálnych masérov a občerstvovacie zariadenia.

Prešov, PLAZA BEACH Resort
Mesto  Prešov  nachádzajúce  sa  v  Prešovskom  samosprávnom  kraji  v  časti 
Solivar,  ktorý  je  všeobecne  známy  historickou  ťažbou  soli  a  čipkárskym 
umením  už  od  čias  Rakúsko  -  Uhorskej  monarchie,  ponúka  exotické  letné 
kúpalisko pripomínajúce  prímorské  letovisko.  PLAZA  BEACH  Resort je 
výhradne ležadlové so slnečníkom s dispozíciou VIP La Verandy, VIP majáka a 
VIP zóny Vodopád (privátne boxy so servisom priamo na pláži) s možnosťou 
rezervácie  miesta  vopred.  Kúpalisko  má dvojlagúnový  bazén  pre  dospelých, 
detský bazén so skalným hradom, jaskyňou, vodnými delami a šmýkačkou (oba 
bazény  sú  dezinfikované  na  báze  soli),  plavecký  bazén  so  štvormiestnou 
šmykľavkou  a  dojazdovým  bazénom  a  suchozemský  maják  so  skalami.  V 
blízkosti sa nachádza 4* hotel Villa Plaza Boutique Hotel & Spa.
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Poprad, AquaCity
Mesto  Poprad  je  vstupnou  bránou  do  Vysokých  Tatier  nachádzajúce  sa  v 
Prešovskom samosprávnom kraji. Relaxačno-športový areál AquaCity uplatňuje 
geotermálnu  energiu  z  vrtu  s  teplotou  50°C,  celoročnou  prevádzkou  a 
nerezovými bazénmi. V areáli sa nachádza 13 bazénov s teplotou vody 28°C až 
38°C, kde turisti majú k dispozícii vodný hríb, perličky, vírivky, hojdací zvon, 
šmýkačky,  tobogany,  terárium  s  leguánmi  a  deti  Ostrov  pokladov,  Treasure 
Island v štýle exotického zálivu so stroskotanou loďou. K relaxačným častiam 
patrí  krytý  bazén  s  večernou  3D  laser  svetelnou  atrakciou.  Areál  ponúka 
vonkajšie termálne bazény, plavecký bazén, Mayskú pyramídu, thajské masáže, 
solárium, rôzne druhy sáun, kryocentrum, športový priestor, animačné programy 
a iné vodné atraktivity. Termálna minerálna voda vhodne pôsobí na prekrvenie 
kože, metabolizmus ľudského organizmu, regulačné mechanizmy tela, nervový 
a svalový systém. Atraktívny je  Vitálny svet  s  komplexom sáun (mentolová, 
parná,  soľná,  fínska,  kvetinová)  a  snežná  jaskyňa,  kde  sneží  po  celý  rok. 
Neoddeliteľnou  súčasťou  je  ubytovacie  zariadenie  a  príjemné  posedenie  v 
gastronomických zariadeniach, ku ktorým patrí reštaurácia, fastfood, kaviareň a 
viacero barov.

Vrbov, Thermal Park
Obec Vrbov sa nachádza pod Vysokými Tatrami cca 6 km južne od Kežmarku a 
15 km od Tatranskej Lomnice v Prešovskom samosprávnom kraji. O termálnej 

234



minerálnej vode vhodnej aj na pitie sa hovorí, že je to „najliečivejšia“ voda v 
strednej  Európe.  Teplota  termálnej  minerálnej  vody  je  56°C,  pričom  na 
termálnom kúpalisku s celoročnou prevádzkou v bazénoch má voda 25°C až 
38°C. V areáli  je 7 bazénov s termálnou minerálnou vodou, koliba a viacero 
bufetov s  občerstvením,  ubytovanie  je  poskytované v  chatkách a  stanoch.  V 
bezprostrednej  blízkosti  sa  nachádza  rybník  a  záujemcovia  si  môžu  zakúpiť 
celodenné alebo týždenné povolenie na rybolov. Areál poskytuje rôzne možnosti 
športovania: volejbal, detské ihrisko s preliezačkami a šmykľavkami, výlety do 
okolia, peší turizmus a cykloturizmus.

Bardejov, SPA wellness
Mesto  Bardejov  sa  nachádza  v  Prešovskom  samosprávnom  kraji.  V  centre 
kúpeľného  miesta  Bardejovských  kúpeľov  je  zrekonštruovaný  kongresový 
4*hotel  Alexander prepojený  spojovacou  chodbou  s  liečebnými  ubytovacími 
zariadeniami. Ponúka vlastné SPA wellness vybavené s whirlpoolom, fínskou a 
parnou  saunou,  ochladzovacím  bazénom,  prívalovou,  tropickou  a  masážnou 
sprchou,  tepidáriumom,  fitnessom  a  rôznymi  masážami.  Medzi  atrakcie  v 
3*hoteli  Ozón patrí  aj  moderné  SPA wellness  -  bazénový a  saunový svet  s 
kapacitou  150  návštevníkov  a  Beauty  Studio  vybavené  najmodernejšími 
prístrojmi na kozmetické procedúry a tvarovanie postavy. 

Vyšné Ružbachy, termálne kúpalisko Izabela
Mesto  Vyšné  Ružbachy  sa  nachádza  v  Prešovskom  samosprávnom  kraji  a 
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termálne  kúpalisko  vo  vhodnom  klimatickom  prostredí  kúpeľného  mesta, 
ponúka  2  veľké  a  2  detské  vonkajšie  bazény  a  1  krytý  termálny  bazén. 
Originálnou  atrakciou  areálu  je  ostrov  v  rekreačnom  bazéne  s  vysokými 
ihličnatými  stromami,  skokanská  veža  v  plaveckom  bazéne  s  výškou  5  m. 
Termálna minerálna voda pre kúpalisko je privedená priamo z vrtu Izabela a má 
vhodné  účinky  na  obehové  ústrojenstvo,  dýchacie  cesty,  duševné  a  ženské 
oslabenia. Kúpalisko v letnej sezóne má otvorené bazény plavecký, ostrovný a 
detský. Termálny krytý bazén s teplotou vody 34°C s celoročnou prevádzkou a 
odsúvateľná kopula spolu s pohyblivými stenami zabezpečujú blízky kontakt s 
okolitou prírodou. Súčasťou termálneho krytého bazénu je aj oddychový priestor 
s občerstvením.

Kaluža - Thermalpark Šírava
Obec Kaluža sa nachádza v okrese Michalovce na brehoch Zemplínskej šíravy v 
Košickom  samosprávnom  kraji.  Areál  Thermalpark  Šírava  „Vodný  svet“ 
pozostáva z bazénov: vlnový a plavecký, relaxačný a masážny, pre deti do 5 
rokov i detský, pričom všetky sú v nerezovom prevedení. Okrem bazénov sú pre 
turistov pripravené aj ďalšie atrakcie, napr. dlhá šmýkačka, krátka šmýkačka, 
divoká rieka, hojdací záliv, detské ihrisko. V rámci SPA wellness je k dispozícii 
fínska,  bylinková,  infra  a  parná  sauna s  výnimočnými  ceremoniálmi,  ako sú 
ľadopád, masážne sprchy, ochladzovacie vedro, nerezový ochladzovací bazén, 
Kneippov kúpeľ, viacmiestny whirpool. Vo vonkajšom areáli je sedací termálny 
bazén  s  geotermálnou  minerálnou  vodou  podobnou  s  vlastnosťami  vody  z 
neďalekých  Sobraneckých  kúpeľov.  Sobranecká voda ponúka 11  pozitívnych 
účinkov na zdravie s dominanciou pri chronickej artritíde, cievnych, nervových 
a kožných zdravotných oslabeniach. V areáli je zakázané kúpanie v šortkových 
plavkách a do Vodného sveta môže turista vstúpiť a kúpať sa len v plavkách, 
ktorých dĺžka siaha maximálne do polovice stehien. Zemplínska šírava a okolie 
ponúka  množstvo  rôznych  ubytovacích  zariadení  od  hotelov  cez  penzióny, 
rekreačné zariadenia až po chaty a chatové oblasti. 
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Uplatňovaním  aktívneho  relaxačného  procesu  sú  zriaďované  a 
prevádzkované  termálne  a  prírodné  kúpaliská  a  akvaparky  s  termálnou 
minerálnou vodou priaznivo pôsobiacou na zdravie ľudí, relaxačno oddychovo 
vybavené  vodnými  atrakciami,  multifunkčnými  športovými  zariadeniami, 
ubytovaním a vhodne pôsobiacou klímou na regeneráciu ľudského organizmu. 
Wellness pobyty,  procedúry a  programy sú zamerané prevažne na prevenciu. 
Poskytovatelia  wellness  pobytov nie  sú  viazaní  radom zákonných povinností 
ako prevádzkovatelia kúpeľných zariadení. U wellness programov nie je nutná 
prítomnosť lekárov, wellness pobyty nie sú predpisované lekármi a neuhrádzajú 
ich zdravotné poisťovne. Ako vyplýva už zo samotnej definície slova wellness 
(pohybom  pre  zdravie,  zdravý  životný  štýl,  byť  a  cítiť  sa  fit)  aktivity  sú 
zamerané na skvalitnenie fyzickej zdatnosti a pohyb, odbúranie stresu, aktívny 
odpočinok a uvoľnenie celého tela turistu [53.].

18. EURÓPSKE KÚPEĽNÉ MIESTA - SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO

Koncom  roka  2013  bola  vytvorená  oficiálna  štruktúra  pre  prípravu 
nominačnej dokumentácie. Najvyšším orgánom se stala Medzinárodná riadiaca 
skupina (International Steering Group), vedená zástupcom Ministerstva kultúry 
Českej  republiky  a  ďalšími  členmi  sú  zástupcovia  jednotlivých  národných 
ministerstiev. Členmi medzinárodnej  pracovnej skupiny (International Working 
Group),  vedenej  českým  koordinátorom,  sú  národní  koordinátori.  Hlavnou 
úlohou bolo zabezpečenie spracovania nominačnej dokumentácie. V roku 2014 
bol pripravený Formulár  2B, tzv. Malý pasport,  ktorý bol odoslaný každému 
európskemu štátu individuálne a do Centra svetového dedičstva v Paríži. V roku 
2015 boli spracovávané odborné podklady pre rozhodnutie o zložení nominácie.

Medzinárodná  riadiaca  skupina  v  apríli  2016  v Prahe  rozhodla  o 
konečnom zložení  nominácie  (dostupné  na  www.spaarch.cz).  Kritériami  boli 
história  medicíny,  architektúry,  miera  medzinárodnosti,  historické  módy  a 
kúpeľné miesta, ktoré formovali fenomén kúpeľníctva a kúpeľnej spoločnosti v 
Európe  v  19.  a  začiatkom  20.  storočia  a  sú  dôležitými  bodmi  pre  rozvoj 
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globálneho turizmu. Zúčastnené štáty vyslovili prianie predložiť v januári 2018 
do  Centra  svetového  dedičstva  v  Paríži  nomináciu  11  vybraných  „Veľkých 
kúpeľov Európy“. 

Bad Ems (Nemecko)
Malé kúpeľné miesto Bad Ems má svoju zmienku už v roku 880, sa nachádza 
pri rieke Lahn v Spolkovej krajine Porýníe-Falk  na juhozápade Nemecka. Na 
malej rozlohe v 16. a 17. storočí sa začali budovať významné cisárske termálne 
kúpele, ktoré poctil svojou návštevou napr. ruský cár Mikuláš I. a Alexander II., 
nemecký  cisár  Vilhelm  I.,  spisovateľ  Dostojevskij  a  pod.  Vyviera  tu  15 
termálnych minerálnych prameňov s teplotou od 27°C do 57°C. Využívajú sa 
predovšetkým pri onemocneniach dýchacích ciest,  hrtanu, hltanu, zažívacieho 
ústrojenstva a niektorých metabolických poruchách.

Bad Kissingen (Nemecko)
Bad  Kissingen  je  kúpeľné  miesto  nachádzajúce  sa  v  Bavorsku,  Dolných 
Frankoch pri  rieke Saale.  Miestne  termálne  kúpele  sa  zameriavajú  na  liečbu 
reumatických  ochorení  a  kĺbov,  ženských  problémov  a  ťažkosti  so  srdcom, 
cievami,  krvným  obehom,  tráviacimi  ochoreniami  alebo  hormonálnymi 
poruchami. Vhodne se k liečbe užívajú aj rašelinové zábaly. Bad Kissingen je 
obľúbený pre okolitú prírodu a pamiatky, ako sú napr. Stará radnica z roku 1577, 
secesné kúpeľné divadlo Regentenbau alebo kasíno v kúpeľnom parku.
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Baden-Baden (Nemecko)
Baden-Baden  je  významné  nemecké  kúpeľné  miesto  nachádzajúce  sa  v 
Spolkovej  krajine  Bádensko-Würtembersko,  na  okraji  pohoria  Čierny  les  v 
Nemecku. Kúpeľná história siaha až do 1. storočia nášho letopočtu, kedy v okolí 
horúcich  soľných prameňov si  zriadili  prvé kúpele  Rimania.  Miestne  horúce 
pramene sa používajú prevažne k vodoliečbe. Kúpele poskytujú aj bahenné a 
ďalšie procedúry. Najčastejšími kúpeľnými pacienti sú ľudia trpiaci ochoreniami 
pohybového  aparátu,  obehového  a  nervového  systému,  artrózou,  a  ďalšími 
civilizačnými  oslabeniami.  Kúpeľné  mesto  ponúka  k  prehliadke  množstvo 
cenných  historických  pamiatok  a  kúpeľných  stavieb  na  čele  s  pôvodným 
kasínom z 18. storočia.

Bath (Veľká Británia)
Kúpeľné  miesto  Bath  sa  nachádza  na  juhozápade  Veľkej  Británie.  Miestne 
horúce pramene objavili už Rimania v 1. storočí nášho letopočtu a vybudovali tu 
rímske  kúpele.  Termálne  pramene  boli  využívané  aj  po  odchode Rimanov  a 
neskôr vo veľkej obľube užívané šľachtou a spoločenskou smotánkou. Rozsiahla 
výstavba  začala  v  dobe  Stuartovcov  a  vyvrcholila  v  georgiánskom  období. 
Architektonické  pamiatky  boli  silne  ohrozené  počas  2.  svetovej  vojny,  kedy 
Bath bol bombardovaný nemeckým letectvom. Zničené pamiatky včítane Royal 
Crescent, Circus, Pragon, kúpeľných domov a na Queens Square boli obnovené.

239



Baden bei Wien (Rakúsko)
Kúpeľné  miesto  Baden  pri  Viedni  sa  nachádza  v  spolkovej  krajine  Dolné 
Rakúsko  vzdialené  26  km od  Viedne  v  Rakúsku.  V roku  1480  udelil  cisár 
Friedrich III. mestské práva Badenu, ktoré v časoch rakúsko-uhorskej monarchie 
patrilo  k  obľúbeným  kúpeľným  miestam.  Mesto  ponúka  niekoľko  parkov  s 
najnavštevovanejším  údolím  Helenental.  Zaujímavou  atrakciou  je  lovecký 
zámok Mayerling, kde v roku 1889 spáchal samovraždu korunný princ Rudolf, 
syn rakúskeho cisára Františka Jozefa I. a Alžbety "Sissi" Bavorskej. Neďaleko 
je aj zachovalé opátstvo Heiligenkreuz s hrobkou rodiny Babenbergovcov. Do 
mesta  niekoľkokrát  zavítal  aj  hudobný  skladateľ  Ludwig  van  Beethoven. 
Termálne minerálne sírne pramene tvoria základ kúpeľného miesta a "žlté zlato" 
vodné  bubliny  o  teplote  36°C  vyvierajúce  z  hĺbky  1000  metrov  na  povrch 
vhodne pôsobia na pohybové ústrojenstvo a reumatické ochorenia. Liečivá voda, 
kultúra, víno a ruleta boli pre kúpele dôležité už v minulosti a aj v súčasnosti 
dominujú pri využití voľného času v meste, ktoré ponúka vhodné podmienky 
pre wellness a relaxačnú dovolenku aj so športovými aktivitami.

Františkovy Lázně (Česká republika)
Františkovy  Lázně  patria  do  najvýznamnejších  kúpeľných  celkov  v  Českej 
republike svojou veľkosťou a kvalitou udržiavanej  zástavby. V pamiatkovom 
fonde Českej republiky reprezentujú príklad klasicistických kúpeľov doplnených 
architektúrou jemného historizmu a nového klasicizmu. Pramene boli známe už 
v stredoveku, kedy patrili mestu Cheb. V roku 1714 bola pri vývere obľúbenej 
kyselky  postavená  kaplnka  a  drevený  hostinec  s  kabínkami  pre  kúpele. 
Františkov  prameň  bol  využívaný  na  liečenie  takmer  všetkých  ochorení  a 
ženskej  neplodnosti.  V  kúpeľoch  sa  začali  presadzovať  slatinné  kúpele  v 
sírnoželezitej slatine a kúpele v prírodnom vývere kysličníka uhličitého. Súčasné 
kúpeľníctvo  je  postavené  na  tradičných  overených  liečebných  metódach  so 
zameraním  sa  na  ochorenia  srdca  a  krvného  obehu,  pohybových  a 
gynekologických  ochoreniach.  Terapia  je  založená  na  prírodných  zdrojoch 
zahrňujúcich slatinné kúpele, slatinné zábaly, plynové uhličité kúpele, plynové 
injekcie a uhličité kúpele.
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Karlovy Vary (Česká republika)
Karlovy  Vary  sú  najväčšie  a  najvýznamnejšie  kúpele  v  Českej  republike  s 
mnohými  prameňmi  minerálnych  vôd.  Liečebné  vlastnosti  sú  uvádzané  od 
stredoveku  a  kúpele  sú  pomenované  podľa  cisára  Karla  IV.  Na  stavbách 
zachovaného celku se zúčastňovalo mnoho významných architektov niekoľko 
storočí.  Základom  tradície  klasického  karlovarského  kúpeľníctva  je 
neopakovateľný a jedinečný prírodný zdroj - minerálna voda - ktorej účinky sú 
preverené storočnou praxou. V karlovarských prameňoch je prítomná väčšina 
prvkov periodickej  tabuľky a  analyzovaných vyše  40 prvkov potrebných pre 
ľudský  organizmus.  Karlovarská  minerálna  voda  se  tvorí  cca  2500  m  pod 
povrchom zemským. Verejnosti je prístupných 15 prameňov odlišných od seba 
teplotou  a  množstvom  rozpustného  oxidu  uhličitého  a  každý  prameň  podľa 
teploty a  preplynenia  je  iný s  iným účinkom.  Okrem pozitívneho vplyvu na 
zažívací  trakt  a  pohybové  ústrojenstvo  podporuje  pitná  kúra  aj  čistenie 
organizmu. 

Mariánské Lázně (Česká republika)
Mariánské Lázně patria k najvýznamnejším a najväčším kúpeľným areálom v 
Českej republike. Tunajšie pramene boli známe už v 16. storočí. V roku 1805 
ordinár  tepelského  kláštora  dr.  Johann  Josef  Nehr  postavil  pôvodnú drevenú 
chyžu  pri  Krížovom prameni  ako  prvý  murovaný  dom pre  kúpeľných  hostí 
nazvaný Zlatá guľa. Príliv kúpeľných hostí znamenal rýchly rozvoj stavebníctva. 
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V roku 1808 sa kúpeľnému miestu dostáva oficiálne meno Mariánské Lázně 
podľa  obrázku  Panny  Marie,  zaveseného  pri  Krížovom  prameni.  Vďaka 
chemickej  rozmanitosti  prameňov  sú  Mariánské  Lázně  vhodné  na  ťažkosti 
obličiek  a  močových  ciest,  pohybového  a  dýchacieho  ústrojenstva, 
gynekologických a  onkologických ochorení.  V najbližšom okolí  vyviera  100 
minerálnych prameňov a v samotnom mesta 40 prameňov. Kolonády a altánky 
zastrešujú jednotlivé pramene dokresľujúce malebnú kúpeľnícku atmosféru.

Montecatini Terme (Taliansko)
Kúpeľné mesto Montecatiny Terme sa nachádza v Toskánsku, v provincii Pistoia 
na  úpätí  Apeninského  pohoria  v  údolí  Val  di  Nevole  v  Taliansku.  V  jeho 
historickom jadre sa dodnes zachováva atmosféra dávnych časov s celou radou 
významných  pamiatok.  Príjemnú  atmosféru  doplňujú  udržované  parky,  kde 
vyvierajú  liečivé  termálne  a  minerálne  pramene  a  okolitá  príroda  je  plná 
turistických chodníkov. Miestne liečivé zdroje, t.j. termálne pramene a liečivé 
bahno,  sú  prospešné  pri  onemocneniach  pečene,  žalúdka,  obličiek,  hrubého 
čreva i kožných nepríjemnostiach.

Spa (Belgicko)
Kúpeľné  mesto  Spa  se  nachádza  v  Belgicku  neďaleko  hraníc  s  Nemeckom. 
Miestne termálne pramene boli ku kúpeľným účelom využívané už v 14. storočí. 
Okrem kúpeľov je  známe aj  ako rodisko Hercula  Poirotta  -  hlavnej  postavy 
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detektívok  Agathy  Christie,  miesto,  kde  boli  po  prvej  svetovej  vojne 
vyjednávané  vojnové  reparácie  a  usporadúvanými  automobilovými  pretekmi 
Formule  1.  Mesto  Spa  býva  často  označované  za  matku  všetkých  kúpeľov, 
pretože  podľa  jeho  názvu  vzniklo  anglické  označenie  "SPA",  ktoré  sa 
udomácnilo v mnohých ďalších svetových jazykoch.

Vichy (Francúzsko)
Kúpeľné mesto Vichy sa nachádza v strednom Francúzsku.  Známe je  nielen 
liečivými prameňmi využívanými v kúpeľníctve, ale aj výrobou kozmetiky a aj 
ako sídlo Pétainovej pronemeckej vlády počas II. svetovej vojny. Kúpeľníctvo sa 
tu začalo v 1. a 2. storočí nášho letopočtu za vlády Rimanov a rozvoj nastal v 
18. a 19. storočí, kedy vznikla aj väčšina miestnych pamiatok. Vo Vichy vyviera 
12 prameňov s využitím zameraným na ochorenia zažívacích ťažkostí a pečene. 
Na kožné ochorenia sa používajú 3 horúce a 3 studené minerálne pramene.

Organizácia Spojených národov (OSN) pre vzdelávanie, vedu a kultúru 
alebo  Organizácia  OSN  pre  vzdelávanie,  vedu  a  kultúru  (United  Nations 
Educational,  Scientific  and  Cultural  Organization,  skratka  UNESCO)  ako 
medzinárodná organizácia systému OSN má mandát na rozvoj vzdelávacieho, 
vedeckého a  kultúrneho potenciálu svetového spoločenstva.  Výbor svetového 
dedičstva pozostávajúci z 21 členov z rôznych štátov a volení členskými štátmi 
na  Generálnom  zhromaždení,  schvaľuje  a  zapisuje  do  Zoznamu  svetového 
dedičstva  lokality,  ktoré  v  návrhu  obdrží,  a  vyhlasuje  príslušné  územia  ako 
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chránené  aj  pre  budúce  generácie.  Lokalita  Svetové  dedičstvo  UNESCO  je 
špecifická  lokalita,  ktorá  bola  navrhnutá,  ako  kandidát  medzinárodného 
programu svetového dedičstva  spravovaného UNESCO. Cieľom programu je 
katalogizovať a zachovať kultúrne a prírodné miesta mimoriadneho významu 
ako  spoločné  dedičstvo  ľudstva.  Vybrané  lokality  môžu  po  splnení  určitých 
podmienok  získať  aj  finančné  podporné  prostriedky  z  Fondu  svetového 
dedičstva.

19. FORMOVANIE KÚPEĽNÍCTVA V TURIZME

Turizmus  ako  najdynamickejšie  priemyselné  odvetvie  dáva  podnety  a 
impulzy  na  jednotlivých  partnerských  úrovniach  k  tvorbe  a  predaju 
produktových skupín turizmu. Potrebné je zdôrazňovanie rozvíjania turizmu vo 
forme  prinášania  nadštandardnej  kvality,  etiky,  atraktívnosti,  digitalizácie  a 
služieb  na  posilnenie  konkurencieschopnosti,  investičného  stimulovania  do 
produktov,  preskúmania  inovačných  stratégií  na   trhoch  turizmu  a  s tým 
súvisiaceho udržateľného rozvoja turizmu v rozvoji na Slovensku a v zahraničí.

Predseda  72.  zasadnutia  Valného  zhromaždenia  Organizácie  spojených 
národov  (VZ  OSN)  Miroslav  Lajčák  otvoril  dňa  19.09.2017  v  New  Yorku 
všeobecnú rozpravu k téme starostlivosti o vodu. Stretnutie na vysokej úrovni 
nazvanom Smerom k implementácii medzinárodnej dekády s témou „Voda pre 
udržateľný rozvoj 2018 – 2028“ predseda VZ OSN povedal, že „Je na nás - na 
ľuďoch, ktorí berieme náš prístupu k vode za garantovaný, aby sme pracovali 
ešte tvrdšie v mene tých, ktorým sa jej nedostáva“. Voda má veľký vplyv na 
životy a zdravie ľudí. Vyše 2 milióny úmrtí ročne súvisí s prácou a z toho 17% 
s vodou (zlá kvalita pitnej vody, zlá hygiena a pod.). Zabezpečenie bezpečnej 
kvalitnej  vody,  kanalizácie  a primeraných  hygienických  podmienok  v 
domácnostiach aj na pracoviskách znižuje náklady na starostlivosť o zdravie a je 
predpokladom  produktívnej  populácie  a ekonomického  rastu.  Naopak  ľudia, 
ktorí  nemajú  prístup  ku  kvalitnej  vode,  nemajú  zvyčajne  zabezpečenú 
starostlivosť o zdravie a stabilné pracovné miesta.

V neposlednom  rade  uplatňovanie  slovenského  systém  kvality  služieb 
v cestovnom ruchu (SSKS CR), ako inovatívny a dobrovoľný nástroj určený pre 
organizácie  pôsobiace  v  turizme  je  schopný  systematicky  pomáhať  pri 
zvyšovaní ponuky vhodných služieb, získavaní odborných znalostí a zvyšovaní 
konkurencieschopnosti  týchto  organizácií.  SSKS  CR  významne  pôsobí  ako 
nástroj štátnej politiky turizmu slúžiaci na podporu rozvoja a zlepšovania kvality 
poskytovaných služieb. Zapojenie organizácií do systému umožní SPA wellness 
ubytovacím zariadeniam získať odborné znalosti a praktické skúsenosti z oblasti 
riadenia  kvality  v službách,  ktoré  môžu  ďalej  využiť  pri  vlastnom  rozvoji. 
Úspešné  organizácie  získajú  prestížnu,  medzinárodne  porovnateľnú  značku, 
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ktorá pre turistu predstavuje prísľub kvality služieb pre kúpeľníctvo v domácom 
turizme. 

19.1 Rozvoj turizmu v medzinárodnom kontexte

Svetová organizácia turizmu (UNWTO) a Európska komisia (Generálne 
riaditeľstvo  pre  rozvoj  a  spoluprácu  -  EuropeAid)  v  roku  2013  sa  spoločne 
zaoberali  udržateľným  rozvojom  turizmu  so  zameraním  na  posilnenie 
vzájomného porozumenia a záväzku Európskej únie (EÚ), spolu s agentúrami 
rozvojovej pomoci po celom svete tak, aby udržateľný turizmus rozvíjali. Proces 
je  koncipovaný  do  piatich  pilierov,  ktoré  sumarizujú  kľúčové  rozmery 
stanovenia  priorít  a  výziev  a  môžu  byť  použité  národnou  vládou  ako  aj 
inštitúciami v turizme, pričom jednotlivé piliere obsahujú:
 Prvý pilier  sa  zameriava  na  politiku  a  riadenie  v  oblasti  turizmu.  Všetky 

krajiny si vzájomne dohodnú politiku turizmu, stratégie a hlavné plány, ktoré 
zaväzujú  k  zásadám  udržateľného  rozvoja  a  sú  účinne  vykonávané. 
Adekvátne  predpisy  a   opatrenia  by  mali  byť  zavedené  na  dostatočnú 
kontrolu a riadenia rozvoja turizmu.

 Druhý  pilier  zahŕňa  ekonomickú  výkonnosť,  investície  a 
konkurencieschopnosť. Uznáva, že odvetvie musí byť konkurencieschopné s 
úspechom v sile pre rozvoj. Výkon a vplyv turizmu je potrebné primerane 
merať a monitorovať v mnohých krajinách, ktoré vyžadujú investičnú pomoc 
s prepojením na spoľahlivý systém národných štatistík v turizme.

 Tretí pilier sa zameriava na zamestnanosť, dôstojnú prácu a ľudský kapitál. 
Odráža skutočnosť, že turizmus je vo svojej podstate založený na intenzite, 
spokojnosti a aktivite ľudí.

 Štvrtý  pilier  zahŕňa  znižovanie  chudoby  a  sociálneho  začleňovania. 
Zameriava sa na špecifické možnosti, ktoré ponúka turizmus, ako je práca v 
intenzívnom,  rôznorodom  a  širokospektrálnom  odvetví  v  prospech 
chudobných a znevýhodnených osôb.

 Piaty  pilier  pokrýva  udržateľnosť  prírodného  a  kultúrneho  prostredia. 
Uznáva, že turizmus má jedinečný dôvod prejaviť znepokojenie vzhľadom k 
svojej  závislosti  na  nedotknuteľnosti  krajinnej  prírody  a  prístupného 
miestneho dedičstva,  vrátane významu pre udržateľnú spotrebu prírodných 
zdrojov ako je energia a voda. 

EÚ a jej členské štáty, ako aj ostatné agentúry rozvojovej pomoci majú dobré 
predpoklady  na  podporu  pri  identifikácii  a  realizácii  rozvojových  zásahov  v 
udržateľnom turizme pre rozvoj (vlastné spracované z [76.]).

UNWTO,  ako  vládna  organizácia  OSN  na  svojom  70.  Valnom 
zhromaždení (dňa 22.12.2015) vyhlásila rok 2017 za „Medzinárodný rok trvalo 
udržateľného turizmu pre rozvoj“. V rámci Agendy 2030 pre trvalo udržateľný 
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rozvoj sa kladie za cieľ podporiť zmeny v politike, obchodných praktikách a 
správania spotrebiteľov smerom k udržateľnejšiemu odvetviu turizmu. Úlohou 
bude podporovať turizmus v kľúčových oblastiach:
(1) Inkluzívny a udržateľný hospodársky rast.
(2) Sociálne začlenenie, zamestnanosť a znižovanie chudoby.
(3) Účinné využívanie zdrojov, ochrana životného prostredia a zmeny klímy.
(4) Kultúrne hodnoty, rozmanitosť a dedičstvo.
(5) Vzájomné porozumenie, mier a bezpečnosť. [75].

Európska komisia konštatovala desať základných trendov ovplyvňujúcich 
turizmus:  demografia,  voľný čas,  zdravie,  vzdelávanie,  doprava,  skúsenosti  s 
cestovaním,  životný štýl,  udržateľný rozvoj,  informačné technológie,  istota  a 
bezpečnosť. Nové pohľady poukazujú, že turisti menej cestujú a viacej utrácajú 
na  kvalitnejšiu  dovolenku,  dopyt  sa  individualizuje,  rastie  význam blogov  a 
sociálnych sietí, on-line objednávok a významne rastie záujem aj o dobrodružný 
turizmus. V súčasnosti aktuálne trendy sa zameriavajú na tzv. smart cestovanie, 
samostatné single cestovanie,  cestovanie jazdou na koni,  cestovanie bližšie k 
miestu bydliska a pod.

Európsky  samit  regiónov a  miest,  konaný v  dňoch 8.  -  9.  júla  2016  v 
Bratislave počas predsedníctva Slovenska v Rade EÚ, na ktorom sa dvojročne 
schádzajú politici zo všetkých úrovní správy v Európe – miestnej,  regionálnej, 
národnej aj európskej – spolu s expertmi a zainteresovanými stranami diskutovali 
o politických opatreniach, ktoré ovplyvňujú každodenný život a podnikanie vo 
všetkých  regiónoch  EÚ.  Hlavnou  témou  samitu  „Investovať  a  spájať“  bolo 
vyzdvihnutie  potreby  investícií  a  lepších  cezhraničných  spojení  z  dôvodu 
uvoľnenia  potenciálu  rastu,  ktorý  ponúka  bohatá  rôznorodosť  európskych 
regiónov. „Máme silnejšiu bázu implementovať mestskú agendu v EÚ. Musíme 
oveľa viac posilniť miestnu samosprávu a funkčnú decentralizáciu. Potrebujeme 
stratégiu pre  lokálnych a regionálnych aktérov,  priestor  pre  kreativitu  a  väčšiu 
inováciu  verejného  i  súkromného  sektora.  Taktiež  musíme  hneď  zjednodušiť 
regulatívny rámec, posilniť politiku inklúzie a kohézie. Občania sa musia stať viac 
súčasťou  dialógu,“ (citácia:  Markkula,  2016,  predseda  Európskeho  výboru 
regiónov,  samit  v  Bratislave).  Ambíciou EÚ je  pomôcť podnikom a  orgánom 
verejnej správy ľahšie dosiahnuť inteligentnejší, ekologickejší a udržateľnejší rast. 
Témy samitu boli ešte naliehavejšie, pretože výrazné rozdiely v investíciách medzi 
krajinami  a  regiónmi  v  EÚ  pretrvávajú  a  Európska  komisia  sa  usiluje 
zmobilizovať  verejné  a  súkromné  investície.  Účastníci  7.  Európskeho  samitu 
regiónov a miest prijali Bratislavské vyhlásenie, ktoré uvádza, že mestskí a obecní 
aktéri musia mať väčšie právomoci, aby dosiahli svoj potenciál prostredníctvom 
prepojenia investícií. Tie musia byť zamerané na udržateľné a inteligentné riešenia 
v oblasti  energetiky,  dopravy,  vzdelávania,  zdravotníctva,  sociálnych  vecí, 
digitálneho hospodárstva,  ako aj  v  miestnych,  regionálnych a  medzinárodných 
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rozvojových stratégiách turizmu. 
Bratislavský samit lídrov členských krajín EÚ, konaný dňa 16.09.2016 v 

Bratislave  počas  predsedníctva  Slovenska  v  Rade  EÚ,  sa  stal  dejiskom 
neformálnych rokovaní o budúcnosti EÚ a vyslal jasný signál, že je stále silná, 
schopná dosiahnuť dohodu a priniesť zlepšenia do každodenného života svojich 
občanov.  Výsledkom je Bratislavská deklarácia s nadizajnovaním tzv. cestovnej 
mapy (detailný plán postupu vpred) vyznačujúcej 15 konkrétnych opatrení a ktorá 
je spoločným politickým úmyslom lídrov krajín EÚ z hľadiska priorít. „Hlavná 
myšlienka  samitu  lídrov  EÚ  bola  jednomyseľne  prijatá.  Ide  o  agendu 
modernizácie  Európy  vzhľadom  k  ekonomickému  rastu  a  tvorbe  nových 
pracovných  miest“  (citácia:  Juncker,  2016,  predseda  Európskej  komisie,  samit 
lídrov  v  Bratislave)  a  je  počiatkom procesu,  ktorý  vrcholil  v  marci  2017  pri 
príležitosti osláv 60. výročia podpísania Rímskych zmlúv. Občanom aj turistom je 
deklarované  lepšie  chránenie  ich  ekonomických  a  sociálnych  záujmov, 
poskytovanie príležitostí  a  posilnenie programov EÚ k zamestnanosti  mladých 
ľudí.

Digitalizácia  Európy  v  ére  globalizácie  a  potrebe  prístupu  k  riadnym 
informáciám,  vykonávanie  spravodlivých  pravidiel  stanovených  jasnými 
normami, ako aj uisťovanie, že vládne a európske inštitúcie budú vo vzájomnej 
konfrontácii obhajovať vonkajšiu konkurenciu je samozrejmé. Zdravá obchodná 
politika je v záujme Európanov, ale rovnako je zrejmé, že predstavuje významné a 
často nebývalé výzvy napr. vo forme zriadenia európskeho systému cestovných 
informácií a povolení (ETIAS). Európa má dostatok argumentov byť majstrom 
celosvetovej  hospodárskej  súťaže,  ale  nevyhnutným predpokladom je  obnoviť 
dôveru hlavných aktérov, t.j. pracovníkov, spotrebiteľov a podnikateľov hlavne v 
oblasti  investičnej  podpory.  Zdvojnásobenie  prebiehajúceho  európskeho 
investičného programu, tzv. Junckerovho fondu na podporu investícií,  je dôvod, 
prečo je potrebné naďalej pracovať na budúcich obchodných aktivitách, zaručene 
uspokojiť  občanov a  turistov,  ako aj  chrániť  rozvojové záujmy slovenských a 
európskych podnikov v kúpeľníctve v domácom a medzinárodnom turizme [77.]. 

Európsky parlament,  v rámci celoeurópskych a nadnárodných produktov 
turizmu, sa domnieva, že v boji proti  sezónnosti  v Európe je potrebné silnejšie 
zameranie  na  rozvoj  cielených  produktov  turizmu,  ktoré  turistom  ponúkajú 
špecifické cestovateľské skúsenosti  a zodpovedajú ich osobitným potrebám. (1) 
Vyzýva preto Komisiu, aby podnecovala a podporovala členské štáty a odvetvie 
turizmu  pri  vytváraní  rozmanitejších  a cielených  produktov  so  špecifickými 
témami  -  ako  sú  vidiecke,  kultúrne  a priemyselné  dedičstvo,  história 
a náboženstvo,  zdravotné,  kúpeľné  a wellness  služby,  športové  pobyty,  pobyty 
spojené  s ochutnávkou  vín  a jedál,  s hudbou  a umením  -  ako  formami 
alternatívneho turizmu, ktoré pomôžu danej  oblasti  dosiahnuť pridanú hodnotu 
prostredníctvom diverzifikácie jej hospodárstva a zníženia sezónneho charakteru 
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zamestnanosti.  (2)  Nabáda členské štáty,  aby na  tento účel  využili  fondy EÚ, 
a vyzýva Komisiu,  aby náležite  rozšírila ciele  pre akcie  v rámci  programu pre 
konkurencieschopnosť  podnikov  a malých  a stredných  podnikov  (COSME)  a 
rámcového programu pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). (3) Domnieva 
sa,  že  športové,  hudobné a výtvarné  festivaly  majú silný  potenciál  aktivizovať 
turistov z Európy i zo zahraničia. [Výňatok z uznesenia Európskeho parlamentu z 
29. októbra 2015 o nových výzvach a stratégiách na podporu turizmu v Európe 
(2014/2241(INI))].

Kreatívne kúpeľníctvo v turizme v kreatívnom priemysle v sebe významovo 
zahŕňa  viacero  oblastí,  a zároveň postihuje  spoločenskú  požiadavku  na  zmenu 
vnímania  pojmu  priemysel,  ktorý  je  dnes  chápaný  len  z pohľadu  čistej 
charakteristiky  výroby.  V tomto  kontexte  treba  priemysel  turizmu vnímať  ako 
exploatačný reťazec, ktorý vzniká už vytváraním podmienok pre tvorivú činnosť, 
následne zahŕňa výrobu, reprodukciu, prezentáciu, reprezentáciu vrátane exportu, 
uchovávanie,  archiváciu  a obnovu.  Kreatívny  priemysel  označuje  tie  časti 
ekonomiky,  ktoré  vytvárajú  ekonomickú  hodnotu  na  základe  individuálneho 
tvorivého vkladu či umeleckého nadania. Ide o sektor postavený na zhodnocovaní 
duševného vlastníctva,  do  ktorého možno zaradiť  oblasti  tvorivej  činnosti  ako 
architektúra, dizajn, film, hudba, ale aj tvorba počítačových hier či reklama. Podľa 
uznesenia  Európskeho  parlamentu  z  12.  mája  2011  o uvoľnení  potenciálu 
kultúrneho  a kreatívneho  priemyslu  poskytuje  kultúrny  a kreatívny  priemysel 
v Európskej  únii  5 miliónov  pracovných  miest  a predstavuje  2,6 %  jej  HDP. 
Definícia kreatívneho kúpeľníctva v turizme by mala zohľadňovať aj požiadavky 
Eurostatu,  vyplývajúce  zo  Záverečnej  správy  ESSnet-kultúra,  2011  (materiál 
vytvorený  pracovnou  skupinou  TF  1  Eurostatu,  zameraný  na  zjednocovanie 
metodiky európskych štatistík v oblasti kultúry a kreatívneho priemyslu), ktoré 
budú  mať  za  cieľ  vytvoriť  v  budúcnosti  aspoň  sčasti  porovnateľné  údaje  z 
jednotlivých  európskych  krajín.  V  závislosti  od  cieľov  čo  turista  hľadá  v 
kúpeľnom zážitku, typu a druhu kúpeľníctva v turizme s ponukou očakávaných 
služieb možno vytvárať: 
Club Spa - Zariadenie, ktorého primárnym účelom je fitness, ktorý ponúka rôzne 
profesionálne spravované kúpeľnícke služby na základe denného použitia. 
Plavba loďou - Kúpeľníctvo na palube výletnej lode poskytujúce profesionálne 
riadené  kúpeľnícke  služby,  fitness  a  wellness  komponenty  a  ponuku zdravej 
kuchyne. 
Day  Spa -  Denné  kúpeľníctvo  poskytujúce  turistom  rôzne  profesionálne 
spravované kúpeľnícke služby na základe denného použitia. Denné kúpeľníctvo 
ponúka  veľa  rovnakých  služieb  a  postupov  podobných  kozmetickému 
kúpeľníctvu. 
Cieľové kúpele -  Hlavným cieľom je usmerňovať turistov na rozvoj zdravých 
návykov. Sedemdňový pobyt môže byť transformáciou tohto životného štýlu s 
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poskytnutím  komplexného  programu,  ktorý  zahŕňa  kúpeľnícke  služby, 
obnovenie  telesných  zdatností,  wellness  vzdelávanie,  zdravú  kuchyňu  a 
programovanie špeciálneho záujmu. 
Lekárske kúpele -  Medicínske zariadenie, ktoré pracuje pod dohľadom na plný 
úväzok  na  mieste  u  licencovaného  zdravotníckeho  personálu,  ktorého 
primárnym cieľom je poskytovať komplexnú lekársku a wellness starostlivosť v 
prostredí,  ktoré  integruje kúpeľnícke služby,  ako aj  tradičné,  bezplatné alebo 
alternatívne  terapie  a  liečby.  Zariadenie  pracuje  v  rámci  praxe  svojich 
zamestnancov, ktoré môžu ponúkať aj napr. estetické, kozmetické, preventívne 
alebo wellness procedúry a služby. 
Mineral  Springs  Spa -  Zariadenia  ponúkajúce  prírodnú  minerálnu,  termálnu 
alebo morskú vodu používanú v hydroterapeutických ošetreniach. 
Resort / Hotel Spa - Zariadenia umiestnené v rezorte alebo hoteli poskytujúcom 
profesionálne  kúpeľnícke  služby,  fitness  a  wellness  komponenty  a  ponuku 
zdravej  kuchyne.  Okrem  turistov  je  to  skvelé  miesto  pre  obchodných 
cestujúcich,  ktorí  chcú využiť  kúpeľnícke  zážitky,  keď sú  mimo domova.  V 
mnohých prípadoch sú strediská / hotelové kúpele zároveň miestnymi kúpeľmi a 
kúpaliskami pre miestnu klientelu a môžu ponúkať špeciálne sadzby pre ľudí 
žijúcich v miestnom území.
Letisko  Spa -  Nachádza  sa  na  letisku  a  špecializuje  sa  na  krátke  procedúry 
zamerané  pre cestujúcich,  ako je  napr.  15-minútová  masáž  na stoličke  alebo 
kyslíková terapia. 
Ajurvédske kúpele - Kúpele, v ktorých sú všetky procedúry a výrobky prírodné a 
často sa používajú ako alternatívna medicína založená na indických tradíciách. 
Mobile  Spa -  Mobilné kúpeľnícke  procedúry,  ktoré  poskytujú služby doma,  v 
hoteloch alebo kdekoľvek sa ľudia nachádzajú. 

19.2 Formovanie SPA health & SPA wellness v domácom turizme 

Kúpeľníctvo v turizme prináša zamestnanosť v príslušnom regióne turizmu, 
príjmy do štátneho rozpočtu,  rozpočtu obcí,  miest  a  samosprávnych krajov,  je 
prvkom  zlepšenia  zdravia  obyvateľstva,  podporuje  príchod  turistov  a  zvyšuje 
kredit  krajiny.  Dôležité  je  mu  venovať  pozornosť  na  všetkých  úrovniach 
a podporovať jeho rozvoj, podlieha globalizácii a preto sleduje trendy a flexibilne 
sa  prispôsobuje  novým  požiadavkám  zo  strany  potenciálnych  turistov 
využívajúcich kúpeľnícke služby a wellness pobyty. 

Úroveň aktivít turizmu predstavujúce celé územie sídelného útvaru, ako 
jednotku  osídlenia  tvoriacu  priestorovo  oddelený  útvar,  a  to  strediská/centrá 
turizmu  v podobe  samostatných  regionálnych  aj  mimosídelných  centier 
rekreácie, obce a mestá, kúpeľné miesta a regióny turizmu, sú rozhodujúce pre 
realizáciu  strategických  cieľov  kúpeľníctva  v  turizme.  V nich  sú  sústredené 
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zariadenia  pre  rekreačné  aktivity,  letné  a  zimné  športy,  relaxáciu,  resp. 
klimatické  alebo  kúpeľnú  rekreáciu.  Sústreďujú  sa  aj  na  tie  služby,  ktoré 
zabezpečujú  civilizovanú,  nerušenú  a  bezpečnú  činnosť  zariadení,  aktivít, 
sprevádzanie  a  ochranu turistov.  V strediskách/centrách turizmu sa  aktivizujú 
všetky  ekonomické  i  mimoekonomické  činnosti,  ktoré  podporujú  pobyt, 
poskytujú služby a predaj rôznych domácich produktov, poskytujú informácie a 
umožňujú všestranné vyžitie a naplnenie cieľov návštevy a pobytu v mestách a 
obciach Slovenska. 

Ekológovia, vedci a príslušne zodpovedné organizácie by sa mohli dočkať 
jednoduchšieho  sledovania  znečistenej  vody.  Švajčiarski  výskumníci  začali 
testovať nového robota, ktorý dokáže sám nazbierať vzorky vody a okamžite ich 
analyzovať,  či  sú  v  poriadku.  „Envirobot  je  pomerne  malý.  Je  to  práca 
pre jedného: vziať ho k jazeru, nabrať vzorky, spracovať dáta na mieste alebo 
neskôr  v laboratóriu.  V  tomto  smere  nie  je  vôbec  nutné  nosiť  si  k  jazeru 
laboratórne  pomôcky,“  zdôraznil  výhody  nového  zariadenia  výskumník 
zo Švajčiarskeho federálneho technologického inštitútu v Lausanne pán Behzad 
Bavat.  Robot, ktorý je jeden a pol metra dlhý, využíva na svoju prácu citlivé 
senzory  na chemické  zlúčeniny  a biologické  látky,  ktoré  do vody  nepatria  a 
automaticky všetko vyhodnocuje. Dizajn robota má ešte jednu výhodu. Vedci 
tvrdia, že nevíri bahno na dne a neohrozuje tak živočíchy, ktoré v ňom žijú. 

Významné pre kreatívne kúpeľníctvo v turizme a jeho intenzívny rozvoj je 
aj  prehodnotenie  procesu  monitorovania,  časovej  dĺžky  a  odbornej  zložitosti 
vlastností  prírodných  liečivých  vodných  zdrojov  a  prírodných  minerálnych 
zdrojov,  ako  aj  vhodných  klimatických  podmienok  na  ich  uznanie  alebo 
neuznanie do zápisu akreditovaného laboratória a zoznamu vedeného Štátnou 
kúpeľnou  komisiou  s  cieľom  skrátiť  monitorovanie  na  1  až  2,5  roka. 
Uplatňovaním  služieb  v  rámci  vedy  a  výskumu  poskytovaných  Európskou 
organizáciou jadrového výskumu (CERN), kde je Slovensko 1,5 % akcionárom 
v zastúpení Ministerstva školstva,  vedy, výskumu a športu SR (MŠVVŠ SR) 
možno dosiahnuť významné časové skrátenie poznania vlastností slovenských 
prírodných  liečivých  vodných  zdrojov  a  prírodných  minerálnych  zdrojov 
použitím tzv. urýchľovača molekúl.  Pri  MŠVVŠ SR je zriadená Komisia pre 
koordináciu  aktivít  Slovenska  vo  výskumných programoch  Európskeho 
strategického  fóra  pre  výskumné  infraštruktúry  (ESFRI)  orientovaných  na 
materiály,  fyzikálne  vedy,  s  aplikačným  potenciálom  v  biologických  a 
medicínskych vedách,  v  chemických vedách a IT zaoberajúca sa  predmetnou 
problematikou.  Takisto  je  možné  odbornú  zložiť  monitorovania  prírodných 
minerálnych vôd uľahčiť uplatnením poznatkov z najmodernejších špičkových 
laboratórií nachádzajúcich sa v Európskom výskumnom priestore v príslušných 
výskumných  programoch  ESFRI  zameraných  na  oblasti  priorít  výskumu  a 
vývoja  pre  zdravie  a  potravinové  domény.  Napr.  v  programovej  výskumnej 
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infraštruktúre  EuroBioImaging  (European  Research  Infrastructure  for 
Biomedical Imaging - Výskumná infraštruktúra pre zobrazovacie technológie v 
biologických a biomedicínskych vedách) participuje 23 krajín a Slovensko je 
pozorovateľom  s  participáciou  Prírodovedeckej  fakulty  UPJŠ  v  Košiciach  a 
Medzinárodným  laserovým  centrom  v  Bratislave.  Podobne  v  programovej 
výskumnej  infraštruktúre  INSTRUCT  (Integrateg  Structural  Biology 
Infrastructure – Integrovaná štruktúra biologickej infraštruktúry) participuje 26 
krajín aj  s  transformáciou na Európske konzorcium výskumnej infraštruktúry 
INSTRUCT-ERIC a Slovensko participuje prostredníctvom Chemického ústavu 
SAV v Bratislave. 

Slovensko  patrí  k  vyspelým  krajinám  Európy,  najmä  pre  kvalitu 
termálnych minerálnych vôd a klímy, ako aj  vysoký štandard zdravotníckych 
služieb v kúpeľných miestach. Na európskom trhu je záujem využívať ponuku 
najmä  historicky  osvedčenej  kúpeľnej  liečby,  tzv.  SPA  health.  Produkty 
ponúkané  v  kúpeľných  miestach  sú  turistami  uplatňované  na  3  až  7  dní, 
prípadne zdravotne oslabenými turistami na 14 až 21 dní, čo je aj v súlade s 
európskymi  trendmi.  Na  zlepšenie  prosperity  na  domácom  a  príjazdovom 
medzinárodnom  trhu  turizmu  je  vhodné  skvalitniť  najmä  mikroštruktúru 
kúpeľných miest, kúpeľného prostredia, obohatiť ponuku o doplnkové služby, 
rozšíriť  ponuku  aktivít  pre  voľný  čas  vo forme  tzv.  relaxačných  balíčkov  aj 
s prepojením  na  iné  ťažiskové  druhy,  resp.  produktové  skupiny  turizmu.  V 
obciach a mestách s termálnymi kúpaliskami, kde je vyššia kvalita životného 
prostredia je vhodné do ubytovacích zariadení umiestňovať kvalitné wellness 
služby a rôzne kondično-športové aktivity pri naplnení očakávaní turistov v tzv. 
SPA wellness  zariadeniach.  V  niektorých  prípadoch  je  vhodné  uznať  pitnú 
minerálnu vodu za prírodnú liečivú vodu, ak sú počas najmenej piatich rokov 
preukázané  jej  liečivé  účinky  v  balneologickej  praxi  a  spĺňa  požiadavky 
ustanovené pravidlami o uznaní liečivej vody. Liečivé účinky možno považovať 
za preukázané aj vtedy, ak boli takéto účinky overené dlhodobou balneologickou 
praxou pri využívaní vôd s podobnými fyzikálnymi, chemickými a fyzikálno-
chemickými vlastnosťami  [63.]. Kúpeľné miesta a termálne kúpaliská by mali 
využívať prednosti  výverov termálnych a minerálnych vôd za účelom väčšej 
ponuky „vody pre zdravie“ s cieľom zvyšovania zamestnanosti,  návštevnosti, 
finančných a hospodárskych príležitostí,  konkurencieschopnosti  a efektívnosti 
uplatňovania  kúpeľníctva  v  turizme.  Na  Slovensku  v produktovej  skupine 
kúpeľníctva v turizme a globálnom turizme je vhodné upriamiť pozornosť:
 Na  podzemné  suroviny  chudobné  Slovensko  má  jedinečnú  surovinovú 

základňu vo „vode pre zdravie“, ktorá je skoro nevyčerpateľná a umožňuje 
intenzívny  rozvoj  kúpeľníctva  v  turizme  aj  vo  vhodne  prijateľných 
klimaticky ekologických podmienkach.

 Turizmus predstavuje odvetvie, v ktorom sa jedno pracovné miesto vytvorí 
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s výrazne nižšími investíciami v porovnaní s ostatnými odvetviami.
 Turizmus  dokáže  vytvoriť  pracovné  príležitosti  na  celom  území  krajiny, 

najmä v oblastiach s nízkou intenzitou priemyselnej výroby a extenzívnym 
pôdohospodárstvom.

 Turizmus  účinne  prispieva  k tvorbe  hrubého  domáceho  produktu, 
devízových rezerv, k napĺňaniu finančného rozpočtu v územnej samospráve, 
ako aj dokáže podstatne viac vyprodukovať ako potrebuje.

V rámci rozvoja domáceho turizmu je vhodné uplatniť:
 Zjednodušenie  pravidiel  investičnej  pomoci  v  rámci  podnikateľských 

investičných zámerov v kúpeľníctve v turizme.
 Spojenie  obsahu  veľkého  množstva  všeobecne  záväzných  právnych 

predpisov ustanovujúcich pravidlá pre kúpeľné miesta, termálne kúpaliská, 
akvaparky,  prírodné a budované kúpaliská do jedného celku vo vzťahu k 
ochrane minerálnej vody, kvality vody a rozvoja kúpeľníctva v turizme. 

 Oslobodenie  investora  do  hotelového  a  prevádzkového  zariadenia  od 
daňových záťaží cez pomoc štátu investičnými stimulmi.

 Zníženie daňového zaťaženia na služby v rámci kúpeľníctva v turizme.
 Poskytovanie  cenove zvýhodnených tzv.  cestovných poukazov (traveller´s 

check) v domácom turizme platných v prevádzkach kúpeľníctva v turizme 
pre slovenských turistov.

 Realizovanie  miestnych  a  regionálnych  zliav  na  vstupnom  poplatku  do 
zariadení využívajúce prírodnú termálnu minerálnu vodu pre obyvateľov v 
príslušnom regióne turizmu.

 Konsolidovanie  hlavných  druhov,  resp.  produktových  skupín  turizmu 
(celkom 6) v rezortných prepojeniach v prospech ich efektívneho využitia 
turistami opätovne vyvoláva zriadenie ústredného orgánu štátnej správy.  

Správnym manažmentom v tejto oblasti a rozvojom infraštruktúry obcí a miest v 
ktorých  sú  prevádzky  kúpeľov,  akvaparkov,  termálnych,  budovaných  a 
prírodných kúpalísk sa môže efektívne rozvíjať domáci turizmus aj s vytváraním 
nových pracovných príležitostí.

Významným  prepojením  kúpeľníctva  v  turizme  je  geoturizmus 
uskutočňovaný v Sieti geoparkov Slovenska formou pešej turistiky v zdravotne 
vhodnom  klimatickom  prostredí. Keďže hranicu  medzi  SPA health  & SPA 
wellness nie je možné presne určiť,  kam patrí  voda pre zdravie, aktívny pohyb, 
kúpeľníctvo,  wellness,  termálne  kúpaliská,  akvaparky,  prírodné  a  budované 
kúpaliská, vhodné klimatické prostredie a pod., v súčasnosti v mnohých SPA 
wellness  zariadeniach  sú  ponúkané  aj  zdravotné  preventívne  programy  s 
prítomnosťou lekárov a zdravotných špecialistov, napr. balneologické zdravotné 
sestry, fyzioterapeuti, dietológovia a pod.

Voda je vzácna pre život a pretože je ťažko ovládateľná (pramene, vývery, 
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záplavy, povodne) sa ľudia k nej spravidla prispôsobujú.  Voda je dôležitá pre 
ľudský  organizmus,  pričom  jedným  z  dôvodov  únavy  je  nedostatok  vody, 
pomáha prenášať živiny v tele a dodávať svalom i mozgu potrebnú energiu a 
tiež  regulovať  telesnú  teplotu. Počtom  výskytu  minerálnych  prameňov 
Slovensko  patrí  medzi  najbohatšie  štáty  na  svete.  Vzhľadom  na  vývoj  a 
požiadavky turistov vznikajú nové produkty a formy kúpeľníctva v turizme z 
pohľadu:
a) motivácie turistu:
 Kúpeľníctvo  v  turizme  s  alternatívnou  medicínou  -  návšteva  miest 

poskytujúcich alternatívnu medicínu, napr. talasoterapia (liečba kúpaním v 
mori) s miestami pri mori s morskou trávou, napr. India, Tunisko; ajuvérda 
(veda pre život) antistresová, liečivá, regeneračná a pod.; panchakarma ("päť 
akcií"  na  detoxikáciu)  ako  jedinečný  proces  v  ajurvéde  obnovujúci 
rovnováhu tela a mysle, čistenie tela a posilňovanie imunitného systému;, 
fango (využitie blata z kúpeľného bahna); resp. thajské, ázijské a exotické 
masáže a pod.

 Kúpeľnícky  gastronomický  turizmus  -  návšteva  poskytovateľov  s 
gastronomickými  ponukami  a  zážitkami,  napr.  bio-potraviny  a  svieže 
potraviny, kurzy zdravého varenia, gastro udalosti prírodnej zdravej výživy a 
zdravých potravín.

 Kúpeľnícky turizmus minerálnych prameňov – návšteva  miest  s  výverom 
prírodných  liečivých  vôd  a  prírodných  minerálnych  vôd  spojená  s  jej 
ochutnávkou  pri  prameni  vo  vhodne upravenom ochrannom pásme,  napr. 
Cesta  minerálnych  prameňov  v  Spišskom  regióne  a  Pieninách,  resp. 
cyklotrasa po prameňoch z Ružomberka do Korytnice, tzv. Korytnička.

 Kúpeľníctvo v turizme a geoturizmus – pešia turistika v zdravotne vhodnom 
klimatickom prostredí  s  výkonom pravidelnej aktívnej  chôdze  turistu  tzv. 
Active  Walking,  resp.  Nordic  Walking  s  nenáročnými  chodníkmi 
zarovnávanými prírodným povrchom so špeciálne budovanými prekážkami, 
napr. terénne vlny, skoky rôznych veľkostí, klopené zákruty, rýchle pasáže, 
ale aj technické kamenné úseky a mostíky, pátracie hry questing (kešing) pre 
peších turistov alias „hľadačov pokladov“, prírodné bio-kúpaliská, termálne 
a prírodné kúpaliská a kúpeľné miesta pri územiach geoparkov.

 Kúpeľnícky  turizmus  filmový  -  návšteva  kúpeľných  miest  spojených  s 
premietaním  fotografií  so  slovným  popisom,  sledovaním  cestovateľských 
filmov zameraných na zdravie turistov, napr. Ázia, India, Srí Lanka, Česká 
republika  a  pod.,  ako aj  medzinárodných filmov s  obsahom vykonávania 
rôznych kúpeľníckych a wellness procesov, napr. Karlovy Vary, Trenčianske 
Teplice a pod.

b) cieľových skupín turistov:
 Turizmus „strieborných kufrov“ - pre aktívnych seniorov a osôb s malým 
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zdravotným postihnutím (pobyty mimo sezóny, relatívny dostatok financií, 
často s osobitnou cestovnou kanceláriou, verní turisti) s rešpektom na oddych 
a  relax  v  kúpeľných  miestach  a  územiach  s  termálnymi  kúpaliskami  a 
geoparkmi so zdraviu vhodnými klimatickými územiami.

 Turizmus  zameraný  na  segment  LOHAS  (Lifestyle  of  Health  and 
Sustainaibility – Zdravý životný štýl a udržateľnosť) – rešpektovanie prírody, 
krajiny,  zdraviu  vhodné  klimatické  prostredie  a  zaužívaných  zvykov 
miestneho obyvateľstva.

 Turizmus „kóšer“ a „halal“ - rešpektovanie rastlinnej a živočíšnej výroby a 
činností  založených  na  filozoficko  náboženských  smeroch  podľa 
zemepisného a kultúrneho rámca, napr. joga, kalanetika, pilates, trend dopytu 
po zdravej strave spĺňajúcej tzv. čisté mäsové a iné potravinové produkty.

Rozvoj  domáceho  turizmu  v  hlavných  druhoch,  resp.  produktových 
skupinách  turizmu  uskutočňovaných  na  Slovensku  si  vyžaduje  realizovanie 
systému  kvality  služieb  v turizme  ako  inovatívneho,  progresívneho  a 
dobrovoľného nástroja určeného pre organizácie pôsobiace v turizme, ktorý je 
schopný  systematicky  pomáhať  pri  zvyšovaní  kvality  služieb,  získavaní 
odborných  znalostí  a  zvyšovaní  konkurencieschopnosti.  Vychádza  zo  zásad 
riadenia  kvality,  poznania  potrieb  turistu  a nepretržitého  zlepšovania  kvality 
poskytovaných služieb v organizáciách a zariadeniach pôsobiacich v turizme. Je 
nástrojom  štátnej  politiky  v  turizme,  ktorý  slúži  na  podporu  rozvoja 
a zlepšovania  kvality  sociálneho  a  hospodárskeho  zabezpečenia. Zapojenie 
organizácií  do  systému  im  umožní  získať  odborné  znalosti  a  praktické 
skúsenosti  z oblasti  riadenia  kvality  v službách,  ktoré  môžu  ďalej  využiť  pri 
vlastnom  rozvoji.  Úspešné  organizácie  získajú  prestížnu,  medzinárodne 
porovnateľnú  značku,  ktorá  pre  turistu  predstavuje  prísľub  kvality  služieb, 
a zároveň je ocenením práce všetkých zamestnancov organizácie pôsobiacej v 
turizme. 

Spravovanie  nad  rámec  administratívnych  hraníc  a  spoluprácu  medzi 
miestnymi územnými samosprávami vidiek-vidiek, mesto-vidiek, mesto-mesto a 
medzinárodnou  spoluprácou  je  vhodné  prepájať  s  územným  rozvojom  a 
Územnou agendou 2020 (vyvážený územný rozvoj).  Dôraz  bude kladený na 
verejnú dopravu, mäkkú mobilitu (chôdza, jazda na bicykli, verejný priestor), 
ubytovaciu prístupnosť (pre zdravotne postihnutých, starších, malé deti a pod.), 
efektívnu  prepravu  s  dobrým vnútorným (miestne)  a  vonkajším  (regionálne) 
pripojením, podporu Smart Cities, ako aj ekologizáciu a zazeleňovanie oblastí v 
miestach kde sa nachádza termálna minerálna voda a zdraviu vhodné klimatické 
prostredie.

Medzinárodný  potenciál  trhu  s  balíkmi  cestovných  služieb  sa  pre 
kúpeľníctvo v domácom turizme nevyužíva v plnej miere. Rozdiely v pravidlách 
na ochranu a bezpečnosť turistov odrádzajú cestovné kancelárie, resp. agentúry 
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od realizácie predaja služieb v inkriminovaných krajinách. S cieľom umožniť 
turistom  a  obchodníkom,  aby  mohli  plne  využívať  výhody  vyplývajúce  z 
vnútorného trhu a aby bola súčasne zabezpečená vysoká úroveň ochrany turistu, 
je potrebné pokračovať v aproximácii právnych predpisov v členských štátoch 
EÚ, ktoré sa týkajú balíkov služieb a spojených cestovných služieb. 

Pre  prax  vo  výjazdom  medzinárodnom  kúpeľníctva  v  turizme  sa 
jednoznačne  naznačuje  potreba  na  Slovensku  zavedenia  zdravotného 
pripoistenia,  napr.  podľa  liečebnej  indikácie,  pre  ľudí  s  trvalým pobytom na 
Slovensku.  Takisto  sa  naznačuje  potreba  vytvárania  lukratívnych  pôžičiek 
bankových  inštitúcií  pre  turistov  vyhľadávajúcich  ozdravenie  tela  i  duše  v 
zahraničí v rámci medzinárodného turizmu. V prospech slovenských turistov s 
cieľom vykonávania  výjazdového medzinárodného turizmu takisto  významne 
pomôže  aktivita  špecializovaných  cestovných  agentúr  s  formou  uzatvárania 
zmlúv so slovenskými zdravotnými poisťovňami umožňujúcimi finančnú zľavu 
podľa liečebnej indikácie s cieľom ponuky kúpeľníctva v turizme v zahraničí.

Behaviorálnou ekonomikou sa získava náhľad do ľudského rozhodovania 
a porozumenia turistovi v kúpeľníctve v domácom turizme. Manažéri schopní 
identifikovať situácie, v ktorých hrozí, že rozhodnutia by mohli byť ovplyvnené 
nesprávnym smerom tak dostanú nástroje ako sa proti týmto vplyvom brániť a 
schopnosť lepšie porozumieť správaniu turistov a lepšie s nimi pracovať. Podľa 
vlastných slov R. Thalera - držiteľa Nobelovej ceny za ekonómiu za rok 2017 - 
je jeho najväčším prínosom „uznanie, že ekonomické subjekty sú ľudia a že toto 
[poznanie]  musia  zahŕňať  aj  ekonomické modely“. Pre  tých,  ktorí  sa  neboja 
zistiť, že v rozhodnutiach niekedy robia chyby a chcú sa naučiť proti nim brániť 
je behaviorálna ekonomika ideálnym nástrojom na podvedomú tendenciu hľadať 
informácie a argumenty v zložitom procese kúpeľníctva a wellness pobytov a 
ktoré potvrdzujú presvedčenia a očakávania kúpeľníctva v turizme. 

So stúpajúcou informovanosťou a skúsenosťou domácich aj zahraničných 
turistov sa zvyšujú nároky a očakávania v kúpeľných zariadeniach, akvaparkoch 
a  termálnych  kúpaliskách,  ktoré  neustále  rastú,  poznajú  pomenovať  svoje 
potreby  a  majú  viac  vedomostí  o  možnostiach  svojich  požiadaviek  pre 
uplatňovanie turizmu. Na základe námetov turistov jednotlivé zariadenia SPA 
health  & SPA  wellness  zvyšujú  štandard,  materiálno-technickú  úroveň  a 
podporujú  vzdelanie  svojich  zamestnancov.  Na  Slovensko  prichádza  už  aj 
vekovo  mladá  a  stredná  generácia,  ktorým  jednotlivé  ubytovacie  zariadenia 
prispôsobujú svoju ponuku a vybavenie vzhľadom na to, že turista má záujem 
aktívne  absolvovať  svoj  pobyt,  byť  v  kolobehu  športových  aktivít,  relaxu, 
spoznávania, ľahkého adrenalínu a pod. Podľa prieskumov Eurostatu si viac ako 
20% turistov  Európy želá  aktívnejšiu na zdravie  orientovanú dovolenku.  Pre 
SPA health  & SPA wellness sú prejavované špecifické nároky na kúpeľnícke 
služby, ako sú napr. rôzne rekondičné metódy, športové, zábavné a zážitkové 
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produkty turizmu. Vzhľadom na to, že turisti čím ďalej tým viac si uvedomujú 
dôležitosť zdravia, dopyt po kúpeľníctve, wellness, fitness produktoch, ako aj 
aktívnej  zdravej  dovolenke,  v  najbližšej  budúcnosti  by  mal  rapídne  stúpať 
záujem o  kúpeľníctvo  v  turizme  v  dimenziách  medzinárodného  i  domáceho 
turizmu na Slovensku.
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Príloha 6

VYBRANÍ POSKYTOVATELIA KÚPEĽNÍCTVA V KRAJINÁCH V4

Kúpeľníctvo v cestovnom ruchu realizovaný v príslušných územiach v 
krajinách  V4  má  dlhú  tradíciu.  Vybrané  obchodné  spoločnosti,  kúpeľné 
zariadenia  a  hotely  v  kúpeľných  miestach  (zdroj:  www.v4medicalspas.eu)  v 
územiach  krajín  V4  sú  vyhľadávané  a  popísané  v  charakteristikách  popisu 
poskytovateľa, liečebných procedúr, liečebných indikácií, prírodných liečivých 
zdrojov a prírodných liečivých vôd.

Kúpeľné zariadenia v Slovenskej republike

Health Resort – SPA Trenčianske Teplice
T.G.Masaryka 21
914 51 Trenčianske Teplice
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Ergoterapia
Liečebné  indikácie: Kožné  choroby,  Choroby  pohybového  ústrojenstva, 
Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango – hlinité 
blato termálnych prameňov, a pod.), Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Sírne termálne vody
Kúpele Nimnica a.s.
020 70 Nimnica
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Elektroliečba,  Mechanoterapia  (masáže,  ultrazvuk  a 
pod..),  Svetloliečba  (laser,  UV,  IR  svetlo  a  pod.),  Fyzioterapia  (liečebná 
rehabilitácia), Liečebná výživa
Liečebné  indikácie:  Choroby  obehového  ústrojenstva,  Choroby  pohybového 
ústrojenstva,  Nervové  choroby,  Choroby  dýchacích  ciest  (netuberkulózne), 
Choroby tráviaceho ústrojenstva, Ženské choroby, Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ružbachy 48
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov)
Vodoliečba, Teploliečba (pozitívna a negatívna), Elektroliečba, Mechanoterapia 
(masáže,  ultrazvuk  a  pod.),  Svetloliečba  (laser,  UV,  IR  svetlo  a  pod.), 
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Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Ergoterapia, Iné liečebné procedúry
Liečebné  indikácie:  Choroby  obehového  ústrojenstva,  Choroby  pohybového 
ústrojenstva,  Nervové  choroby,  Choroby  dýchacích  ciest  (netuberkulózne), 
Choroby obličiek a močových ciest, Choroby tráviaceho ústrojenstva, Ženské 
choroby, Metabolické choroby, Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na 
liečenie
Prírodné liečivé vody: Uhličité vody, Hydrogénuhličitanové vody, Iné vody s 
významnými stopovými prvkami
Slovak Health Spa Piešťany, Inc. 
Winterova 29
921 29 Piešťany
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.),  Fyzioterapia  (liečebná rehabilitácia),  Ergoterapia,  Liečebná výživa,  Iné 
liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Prírodné liečivé vody: Sírne termálne vody
Natural Health Spa Smrdáky
906 03 Smrdáky
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Elektroliečba, Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), 
Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), 
Ergoterapia, Liečebná výživa, Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Kožné choroby, Choroby pohybového ústrojenstva
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Sírne studené vody
Prírodné jódové kúpele Číž 
980 43 Číž
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a i.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), 
Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva, Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Prírodné liečivé vody: Jódové vody
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Slovak Health Spa Rajecké Teplice
Osloboditeľov 131/4
013 13 Rajecké Teplice
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Elektroliečba,  Fyzioterapia  (liečebná  rehabilitácia),  Iné 
liečebné procedúry
Liečebné  indikácie: Choroby  pohybového  ústrojenstva,  Nervové  choroby, 
Ženské choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Prírodné liečivé vody: Akratoterma
Kúpele Bojnice, a.s.
Kúpeľná 1
972 01 Bojnice
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba,  Mechanoterapia 
(masáže,  ultrazvuk  a  pod.),  Svetloliečba  (laser,  UV,  IR  svetlo  a  pod.),  Iné 
liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva, Nervové choroby, 
Choroby obličiek a močových ciest, Ženské choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Akratoterma
Slovak Medical Spa resort KÚPELE SLIAČ, a.s.
962 31 Sliač
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a i.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), 
Liečebná výživa
Liečebné  indikácie:  Choroby  obehového  ústrojenstva,  Choroby  pohybového 
ústrojenstva, Ženské choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Prírodné liečivé plyny
Prírodné liečivé vody: Uhličité vody
Kúpele Lúčky, a.s.
034 82 Lúčky
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.)
Liečebné  indikácie: Choroby  pohybového  ústrojenstva,  Nervové  choroby, 
Choroby obličiek a močových ciest, Ženské choroby
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Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody
Kúpele Štós, a.s.
Štós - kúpele 235
044 26 Štós
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Ergoterapia, Liečebná výživa
Liečebné  indikácie: Choroby  dýchacích  ciest  (netuberkulózne),  Metabolické 
choroby, Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. - Gold Spa / Zlaté Kúpele
ul. SNP 519
039 12 Turčianske Teplice
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia)
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva, Nervové choroby, 
Choroby obličiek a močových ciest, Choroby tráviaceho ústrojenstva, Ženské 
choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Sírne termálne vody, Síranové vody
SPA Nový Smokovec 
Nový Smokovec 32
062 01 Vysoké Tatry – Starý Smokovec
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Iné liečebné procedúry
Liečebné  indikácie: Choroby  dýchacích  ciest  (netuberkulózne),  Metabolické 
choroby, Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s.
065 02 Vyšné Ružbachy 48
Liečebné  procedúry:  Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.),  Fyzioterapia  (liečebná rehabilitácia),  Ergoterapia,  Liečebná výživa,  Iné 
liečebné procedúry
Liečebné  indikácie:  Choroby  obehového  ústrojenstva,  Choroby  pohybového 
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ústrojenstva,  Nervové choroby, Choroby obličiek a močových ciest,  Choroby 
tráviaceho ústrojenstva, Metabolické choroby, Psychiatrické poruchy
Prírodné  liečivé  zdroje: Prírodné  liečivé  vody,  Prírodné  liečivé  plyny, 
Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Prírodné liečivé vody: Síranové vody
Bardejovské kúpele, a.s. 
086 31 Bardejovské Kúpele
Liečebné  procedúry:  Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.),  Fyzioterapia  (liečebná  rehabilitácia),  Liečebná  výživa,  Iné  liečebné 
procedúry
Liečebné  indikácie: Choroby  obehového  ústrojenstva,  Choroby  pohybového 
ústrojenstva,  Nervové  choroby,  Choroby  dýchacích  ciest  (netuberkulózne), 
Choroby obličiek a močových ciest, Choroby tráviaceho ústrojenstva, Ženské 
choroby, Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Prírodné liečivé plyny, Klimatické podmienky vhodné na 
liečenie
Prírodné  liečivé  vody: Sírne  studené  vody,  Uhličité  vody,  Síranové  vody, 
Hydrogén-uhličitanové vody, Jódové vody, Soľanky, Iné vody s významnými 
stopovými prvkami
Kúpele Červený Kláštor Smerdžonka 
059 06 Červený Kláštor 147
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.)
Liečebné indikácie: Kožné choroby, Choroby dýchacích ciest (netuberkulózne), 
Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Prírodné liečivé vody: Sírne studené vody, Síranové vody

Kúpeľné zariadenia v Českej republike

Lázně Bludov (Státní léčebné lázně Bludov, s.p.)
Lázeňská 572
789 61 Bludov
Liečebné  procedúry:  Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
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Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.),  Fyzioterapia  (liečebná rehabilitácia),  Ergoterapia,  Liečebná výživa,  Iné 
liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva, Choroby dýchacích ciest 
(netuberkulózne), Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie, Talasoterapia 
(morská klíma, peloidy, voda, riasy)
Prírodné liečivé vody: Uhličité vody, Hydrogénuhličitanové vody, Iné vody s 
významnými stopovými prvkami
Lázně Mšené, a.s.
Šafranice 83
411 19 Mšené-lázně
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia  (masáže,  ultrazvuk  a  pod.),  Fyzioterapia  (liečebná 
rehabilitácia), Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva, Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.)
Lázně  Poděbrady, a.s.
Jiřího nám. 39/15
Poděbrady V 
290 01 Poděbrady 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia  (masáže,  ultrazvuk  a  pod.),  Fyzioterapia  (liečebná 
rehabilitácia), Liečebná výživa
Liečebné  indikácie: Choroby  obehového  ústrojenstva,  Choroby  pohybového 
ústrojenstva, Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Sírne termálne vody, Hydrogénuhličitanové vody
Lázeňský resort Údolí Bratrouchov, a.s.
Bratrouchov 1
512 43 Jablonec nad Jizerou 
Liečebné  procedúry: Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna), 
Elektroliečba,  Mechanoterapia  (masáže,  ultrazvuk  a  pod.),  Fyzioterapia 
(liečebná rehabilitácia), Liečebná výživa
Liečebné  indikácie: Choroby  pohybového  ústrojenstva,  Nervové  choroby, 
Metabolické choroby
Prírodné  liečivé  zdroje: Klimatické  podmienky  vhodné  na  liečenie, 
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Talasoterapia (morská klíma, peloidy, voda, riasy)
Státní léčebné lázně Janské Lázně, s. p.
náměstí Svobody 272
542 25 Janské Lázně 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia  (masáže,  ultrazvuk  a  pod.),  Fyzioterapia  (liečebná 
rehabilitácia), Liečebná výživa
Liečebné  indikácie: Choroby  pohybového  ústrojenstva,  Nervové  choroby, 
Choroby  dýchacích  ciest  (netuberkulózne),  Choroby  tráviaceho  ústrojenstva, 
Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie, Talasoterapia 
(morská klíma, peloidy, voda, riasy)
Lázně Hotel Vráž, s.r.o.
Vráž 1
398 Stará Vráž
Liečebné  procedúry:  Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva, Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Léčebné lázně Konstantinovy Lázně, a.s.
Plzeňská 58
349 52 Konstantinovy Lázně 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Elektroliečba, Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), 
Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Choroby obehového ústrojenstva, Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na 
liečenie
Prírodné liečivé vody: Síranové vody
Hotel Imperial Karlovy Vary
Libušina 1212/18
360 01 Karlovy Vary 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Liečebná výživa
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva, Choroby dýchacích ciest 
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(netuberkulózne), Choroby tráviaceho ústrojenstva, Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Prírodné liečivé plyny
Prírodné liečivé vody: Síranové vody
Spa Resort Sanssouci Karlovy Vary
U Imperiálu 198/11
360 01 Karlovy Vary 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Liečebná výživa
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva, Choroby dýchacích ciest 
(netuberkulózne), Choroby tráviaceho ústrojenstva, Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Síranové vody
Wellness hotel FRYMBURK, a.s.
Poskytovateľ:  SPA wellness
Frymburk 140
382 79 Frymburk 
Liečebné procedúry: Vodoliečba, Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.)
Hotel Savannah****deluxe
Poskytovateľ: SPA wellness
Chvalovice-Hatě 198
669 02 Znojmo
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.)
Lázně Slatinice, a.s.
Slatinice 29 
783 42 Slatinice 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.),  Fyzioterapia  (liečebná  rehabilitácia),  Liečebná  výživa,  Iné  liečebné 
procedúry
Liečebné indikácie: Kožné choroby, Choroby pohybového ústrojenstva,Nervové 
choroby,  Choroby  obličiek  a  močových  ciest,  Ženské  choroby,  Metabolické 
choroby, Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Sírne studené vody
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Kúpeľné zariadenia v Maďarsku

Cserkeszőlő Fürdő és Gyógyvászati Központ (kúpeľné a zdravotné stredisko)
Fürdő utca 25
5465 Cserkeszőlő 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Elektroliečba, Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), 
Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), 
Iné liečebné procedúry
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.)
Hungarospa Hajdúszobószló (kúpeľný komplex najväčší v Európe)
Szent István park 1-3
4200 Hajdúszoboszló
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
i.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia)
Liečebné  indikácie: Kožné  choroby,  Choroby  pohybového  ústrojenstva, 
Nervové choroby, Ženské choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Prírodné liečivé plyny, Klimatické podmienky vhodné na 
liečenie
Prírodné liečivé vody: Síranové vody, Hydrogénuhličitanové vody, Jódové vody
Bükfürdő Gyógy és Élménycentrum (liečebné a zážitkové centrum)
Termál körút 2/A
9740 Bük
Liečebné  procedúry:  Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Iné liečebné procedúry
Liečebné  indikácie: Choroby  pohybového  ústrojenstva,  Nervové  choroby, 
Choroby obličiek a močových ciest, Choroby tráviaceho ústrojenstva, Ženské 
choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango, a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Hydrogénuhličitanové vody
Zsigmondy  Vilmos  Harkányi  Gyógyfürdőkórház  Nkft.  (liečebno  kúpeľná 
nemocnica)
Zsigmondy sétány 1
7815 Harkány 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
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zdrojov),  Vodoliečba,  Elektroliečba,  Mechanoterapia  (masáže,  ultrazvuk a  i.), 
Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), 
Ergoterapia, Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Kožné choroby, Choroby obehového ústrojenstva, Choroby 
pohybového ústrojenstva, Nervové choroby, Ženské choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Prírodné liečivé vody: Sírne termálne vody
Sóstógyógyfürdő  Zrt.  Aquarius  Thermal  Spa  and  Hotel  Fürdőház*** 
(termálne kúpalisko a kúpeľný dom)
Sóstói út 
4431 Nyíregyháza-Sóstógyógyfürdő
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba,  Mechanoterapia 
(masáže,  ultrazvuk  a  pod.),  Svetloliečba  (laser,  UV,  IR  svetlo  a  pod.),  Iné 
liečebné procedúry
Liečebné  indikácie: Kožné  choroby,  Choroby  pohybového  ústrojenstva, 
Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Sírne termálne vody, Hydrogénuhličitanové vody, Jódové 
vody
Flexum Medicinal Spa Mosonmagyaróvár (medicínske kúpele)
Kolbai Karoly utca 10
9200 Mosonmagyaróvar
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Iné liečebné procedúry
Liečebné  indikácie: Choroby  pohybového  ústrojenstva,  Nervové  choroby, 
Choroby  dýchacích  ciest  (netuberkulózne),  Choroby  tráviaceho  ústrojenstva, 
Ženské choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Hydrogénuhličitanové vody
Igali Gyógyfürdő (liečebné kúpele)
Rákóczi tér 30
7275 Igal
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.)
Liečebné  indikácie: Kožné  choroby,  Choroby  pohybového  ústrojenstva, 
Choroby obličiek a močových ciest, Choroby tráviaceho ústrojenstva, Ženské 
choroby, Metabolické choroby, Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na 
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liečenie
Prírodné liečivé vody: Hydrogénuhličitanové vody, Jódové vody
Makói Gyógyfürdő Zrt. (liečebné kúpele)
Makovecz tér 6
6900 Makó 
Liečebné  procedúry:  Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Elektroliečba, Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), 
Iné liečebné procedúry
Liečebné  indikácie: Choroby  pohybového  ústrojenstva,  Nervové  choroby, 
Ženské choroby, Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Hydrogénuhličitanové vody
Barcsi  Gyógyfürdő  és  Rekreációs  Központ  (liečebné  kúpele  a  rekreačné 
stredisko)
Május 1. utca 2
7570 Barcs 
Liečebné  procedúry: Vodoliečba,  Elektroliečba,  Mechanoterapia  (masáže, 
ultrazvuk a pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.)
Bogácsi Thermálfürdő Kft. (termálne kúpele)
Dózsa György u. 16
3412 Bogács 
Liečebné  procedúry: Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna), 
Mechanoterapia,  (masáže,  ultrazvuk  a  pod.),  Liečebná  výživa,  Iné  liečebné 
procedúry
Liečebné  indikácie:  Kožné  choroby,  Choroby  pohybového  ústrojenstva, 
Choroby dýchacích ciest (netuberkulózne), Choroby obličiek a močových ciest, 
Choroby tráviaceho ústrojenstva, Ženské choroby, Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Prírodné liečivé plyny, Klimatické podmienky vhodné na 
liečenie
Prírodné  liečivé  vody:  Sírne  termálne  vody,  Uhličité  vody,  Síranové  vody, 
Hydrogénuhličitanové vody, Jódové vody, Iné vody s významnými stopovými 
prvkami
Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda (liečebné kúpele a plaváreň) 
Állatkerti körút 9-11
1146 Budapest 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Elektroliečba, Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia)
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Liečebné  indikácie:  Kožné  choroby,  Choroby  pohybového  ústrojenstva, 
Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé  vody: Sírne  termálne  vody,  Radónové vody,  Síranové vody, 
Hydrogénuhličitanové vody
Gellért Thermal Bath (termálne kúpele)
Kelenhegyi út 4
1118 Budapest 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Elektroliečba, Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia)
Liečebné indikácie: Kožné choroby, Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné  liečivé  vody: Sírne  termálne  vody,  Radónové  vody, 
Hydrogénuhličitanové vody
Rudas Gyógyfürdő és Uszoda (liečebné kúpele a plaváreň) 
Döbrentei tér 9
1013 Budapest
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov)
Vodoliečba, Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia)
Liečebné  indikácie: Kožné  choroby,  Choroby  pohybového  ústrojenstva, 
Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé  vody: Sírne  termálne  vody,  Radónové vody,  Síranové vody, 
Hydrogénuhličitanové vody
Lukács Gyógyfürdő és Uszoda (liečebné kúpele a plaváreň) 
Frankel Leó u. 25-29
1023 Budapest
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Elektroliečba, Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia)
Liečebné  indikácie: Kožné  choroby,  Choroby  pohybového  ústrojenstva, 
Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody
Prírodné  liečivé  vody: Sírne  termálne  vody,  Uhličité  vody,  Síranové  vody, 
Hydrogénuhličitanové vody
Király Thermal Bath (kráľovské termálne kúpele)
Fő utca 84
1027 Budapest
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Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba , Elektroliečba, Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia)
Liečebné  indikácie:  Kožné  choroby,  Choroby  pohybového  ústrojenstva, 
Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé  vody: Sírne  termálne  vody,  Radónové vody,  Síranové vody, 
Hydrogénuhličitanové vody
Dandár  Gyógyfürdő (liečebné kúpele)
Dandár utca 5-7
1095 Budapest
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia)
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva, Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé  vody: Sírne  termálne  vody,  Radónové vody,  Síranové vody, 
Hydrogénuhličitanové vody
Hunguest Hotel Béke (liečebné a wellness pobyty)
Mátyás király sétány 10
4020 Hajdúszoboszló
hotelová  spoločnosť  Hunguest  Hotels  (Hunguest  hotelová  spoločnosť  pre 
liečebné a wellness pobyty)
Zsámbéki út 16
2053 Herceghalom
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Iné liečebné procedúry
Liečebné  indikácie: Kožné  choroby,  Choroby  pohybového  ústrojenstva, 
Nervové choroby, Choroby tráviaceho ústrojenstva, Ženské choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Uhličité vody, Síranové vody, Jódové vody, Iné vody s 
významnými stopovými prvkami
Hunguest Hotel Flóra (liečebné a wellness pobyty)
Fürdő utca 5 
3300 Eger
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Elektroliečba, Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), 
Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia)
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Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva, Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Radónové vody
Erzsébet  Park  Hotel,  Parádfürdő  (zrekonštruovaný  horský  hotel  v  pohorí 
Mátra, v citeľne čistom a príjemnom ovzduší v unikátnom lesnom prostredí) 
Kossuth Lajos út 372
3240 Parád
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR 
svetlo a pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Kožné choroby, Choroby obehového ústrojenstva, Choroby 
pohybového  ústrojenstva,  Choroby  tráviaceho  ústrojenstva,  Ženské  choroby, 
Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé plyny, Klimatické podmienky vhodné 
na liečenie

Kúpeľné zariadenia v Poľskej republike

Uzdrovisko Kamień Pomorski, s.a. (kúpele)
ul. Szpitalna 14
72-400 Kamień Pomorski
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Elektroliečba, Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), 
Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a pod.), Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Choroby obehového ústrojenstva, Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie, Talasoterapia 
(morská klíma, peloidy, voda, riasy)
Prírodné liečivé vody: Soľanky
Ośrodek Sanatoryjno-Wypoczynkowy Lwigród Sp. z o. o. - Sanatorium 
uzdrowiskowe (kúpeľné sanatórium a rekreačné stredisko)
park Imienia Romana Nitribitta 6
33-380 Krynica-Zdrój 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Iné liečebné procedúry
Liečebné  indikácie: Choroby  dýchacích  ciest  (netuberkulózne),  Choroby 
obličiek a močových ciest,  Choroby tráviaceho ústrojenstva,  Ženské choroby, 
Metabolické choroby

282



Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Prírodné liečivé vody: Uhličité vody, Hydrogénuhličitanové vody, Iné vody s 
významnými stopovými prvkami
SPA Budowlani Hotel w Pieninach (kúpeľné sanatórium  a rehabilitácia)
Zdrojowa 27
34-460 Szczawnica 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia)
Liečebné  indikácie:  Nervové  choroby,  Choroby  dýchacích  ciest 
(netuberkulózne), Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Klimatické podmienky vhodné na liečenie
ENERGETYK Sanatorium (kúpeľné sanatórium) 
Kiepury 2A
33-380 Krynica-Zdrój 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.),  Fyzioterapia  (liečebná  rehabilitácia),  Liečebná  výživa,  Iné  liečebné 
procedúry
Liečebné indikácie: Choroby pohybového ústrojenstva, Choroby dýchacích ciest 
(netuberkulózne),  Choroby  obličiek  a  močových  ciest,  Choroby  tráviaceho 
ústrojenstva, Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Prírodné liečivé plyny, Klimatické podmienky vhodné na 
liečenie
Prírodné liečivé vody: Uhličité vody, Hydrogénuhličitanové vody, Iné vody s 
významnými stopovými prvkami
Hotel Ventus Natural & Medical Spa Mazury**** (luxusný hotel poskytujúci 
prírodné kúpeľné a wellness služby)
Promenada Zdrojowa 12
19-500 Gołdap 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Elektroliečba, Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a pod.), 
Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia)
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Pensionat  Uzdrowiskowy  JUTRZENKA  (penzión  poskytujúci  kúpeľné  a 
wellness služby) 
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Brzozowa 1
87-880 Wieniec-Zdrój 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Ergoterapia, Liečebná výživa
Liečebné  indikácie:  Choroby  obehového  ústrojenstva,  Choroby  pohybového 
ústrojenstva, Nervové choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Hotel  Prezydent  Medical  SPA &  Wellness  (hotel  poskytujúci  kúpeľné  a 
wellness služby)  
Aleja Inż. Leona Nowotarskiego 3
33-380 Krynica-Zdrój 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Kožné choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Prírodné liečivé vody: Akratoterma, Síranové vody
Medical Spa Hotel Lawendowe Termy (hotel poskytujúci kúpeľné služby) 
abp. Jakuba Świnki 10
99-210 Uniejów 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Kožné choroby, Nervové choroby, Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody
Prírodné liečivé vody: Síranové vody, Hydrogénuhličitanové vody
Centrum  Zdrowia,  Urody  i  Rekreacji  GEOVITA  w  Krynicy-Zdroju 
(zdravotné, kozmetické a rekreačné centrum) 
Leśna 15
33-380 Krynica-Zdrój 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia  (masáže,  ultrazvuk  a  pod.),  Fyzioterapia  (liečebná 
rehabilitácia), Liečebná výživa, Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Kožné choroby, Choroby obehového ústrojenstva, Choroby 
pohybového  ústrojenstva,  Nervové  choroby,  Choroby  dýchacích  ciest 
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(netuberkulózne),  Choroby  obličiek  a  močových  ciest,  Choroby  tráviaceho 
ústrojenstva, Ženské choroby, Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na 
liečenie
ProVita Hotel Wellness (hotel poskytujúci wellness služby) 
Kościuszki 17
78-100 Kołobrzeg 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.),  Fyzioterapia  (liečebná rehabilitácia),  Ergoterapia,  Liečebná výživa,  Iné 
liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Kožné choroby, Choroby obehového ústrojenstva, Choroby 
pohybového  ústrojenstva,  Nervové  choroby,  Choroby  dýchacích  ciest 
(netuberkulózne), Choroby tráviaceho ústrojenstva, Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Klimatické  podmienky  vhodné  na  liečenie,  Talasoterapia  (morská  klíma, 
peloidy, voda, riasy)
Uzdrowisko Krynica - Žegiestów s.a. (kúpele)
aleja Nowotarskiego 9
33-380 Krynica-Zdrój 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.),  Fyzioterapia  (liečebná  rehabilitácia),  Liečebná  výživa,  Iné  liečebné 
procedúry
Liečebné indikácie: Choroby obličiek a  močových ciest,  Choroby tráviaceho 
ústrojenstva, Ženské choroby, Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Prírodné liečivé plyny, Klimatické podmienky vhodné na 
liečenie
Prírodné liečivé vody: Síranové vody, Hydrogénuhličitanové vody, Soľanky
Klinika  Uzdrowiskowa  "Pod  Tężniami" imienia  Jana  Pawła  II (kúpeľná 
zdravotná klinika)
ul. Warzelniana 7
 87-720 Ciechocinek 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.),  Fyzioterapia  (liečebná  rehabilitácia),  Liečebná  výživa,  Iné  liečebné 
procedúry
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Liečebné  indikácie:  Choroby  obehového  ústrojenstva,  Choroby  pohybového 
ústrojenstva,  Nervové  choroby,  Choroby  dýchacích  ciest  (netuberkulózne), 
Choroby tráviaceho ústrojenstva, Metabolické choroby, Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na 
liečenie, Talasoterapia (morská klíma, peloidy, voda, riasy)
Prírodné liečivé vody: Soľanky
Sanatorium Uzdrowiskowe WIKTOR (kúpeľné sanatórium)
Łopata Polska 24
33-370 Żegiestów Zdrój 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Elektroliečba, Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), 
Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), 
Liečebná výživa, Iné liečebné procedúry
Liečebné  indikácie: Choroby  pohybového  ústrojenstva,  Nervové  choroby, 
Choroby  dýchacích  ciest  (netuberkulózne),  Choroby  tráviaceho  ústrojenstva, 
Metabolické choroby, Psychiatrické poruchy
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Prírodné  liečivé  vody: Hydrogénuhličitanové  vody,  Iné  vody  s  významnými 
stopovými prvkami
Hotel Bukowy Park****Medical SPA (hotel poskytujúci zdravotné, kúpeľné a 
wellness služby) 
Parkowa 11
57-320 Polanica-Zdrój 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov),  Vodoliečba,  Teploliečba  (pozitívna  a  negatívna),  Elektroliečba, 
Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba (laser, UV, IR svetlo a 
pod.), Fyzioterapia (liečebná rehabilitácia), Iné liečebné procedúry
Liečebné indikácie: Kožné choroby, Choroby obehového ústrojenstva, Nervové 
choroby
Choroby tráviaceho ústrojenstva, Ženské choroby, Metabolické choroby
Prírodné liečivé zdroje: Prírodné liečivé peloidy (rašelina, bahno, fango a pod.), 
Prírodné liečivé vody, Klimatické podmienky vhodné na liečenie
Prírodné  liečivé  vody: Sírne  termálne  vody,  Uhličité  vody,  Iné  vody  s 
významnými stopovými prvkami
Hotel Krynica****  (hotel poskytujúci kúpeľné služby)
ul. Park Sportowy 3
33-380 Krynica-Zdrój 
Liečebné procedúry: Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.)
Liečebné indikácie: Kožné choroby
Prírodné liečivé zdroje: Klimatické podmienky vhodné na liečenie
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Sanatorium Lesnik-Drzewiarz Sp. o.o.  (kúpeľné sanatórium)
Podgórna 1
33-380 Krynica-Zdrój 
Liečebné  procedúry: Balneoterapia  (procedúry  na  báze  prírodných  liečivých 
zdrojov), Vodoliečba, Mechanoterapia (masáže, ultrazvuk a pod.), Svetloliečba 
(laser, UV, IR svetlo a pod.)
Liečebné  indikácie:  Choroby  dýchacích  ciest  (netuberkulózne),  Choroby 
obličiek a močových ciest, Choroby tráviaceho ústrojenstva 
Prírodné liečivé zdroje: Klimatické podmienky vhodné na liečenie
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