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Kúpeľníctvo vo svojej základnej podstate uplatňuje prírodnú kvalitnú vodu, termálnu 
minerálnu vodu a vhodné klimatické podmienky a jeho vznik možno datovať už od minulých 
storočí. Zásluhu na tom má rozvoj poznania zdraviu vhodnej prírodnej minerálnej vody, vývoj 
alternatívnej medicíny a významne k tomu prispievajú aj moderné technológie umožňujúce 
skvalitnenie kúpeľníckych a wellness zariadení. Rozvoj miest a obcí, podnikov a prevádzkových 
zariadení uplatňujúce vhodný manažment kúpeľníctva a wellness v turizme vytvára a urýchľuje 
regeneráciu, zotavenie a relaxáciu turistu. Prírodné termálne a minerálne vody a zdraviu vhodné 
prírodné klimatické prostredie sa odjakživa pokladali za zázračné, podivuhodné, keďže majú silu 
vylepšovať zdravie ľudí s predĺžením fyzickej kvality života.

E-kniha obrázkovo-textovo odborne orientovaná náučno popularizačná nadčasovo spracovaná 
v troch častiach poskytuje informácie o podstatných manažérskych procesoch kúpeľníctva a 
wellness v turizme, o kvalite vody určenej na kúpanie, o vlastnostiach pitných minerálnych vôd a 
zdravých potravín, o možnostiach spájania a investovania v turizme, o miestach atraktivít v 
regiónoch turizmu v spojení s prírodnou termálnou minerálnou vodou a klimaticky vhodným 
prostredím aj v rámci vidieckeho turizmu, agroturizmu a geoturizmu. Takisto aj o ochrane a 
bezpečnosti turistu, starostlivosti o klienta v turizme, termálnych kúpaliskách, akvaparkoch, 
prírodných, umelých (budovaných) a bio kúpaliskách, význame a prednostiach kúpeľníctva a 
wellness v turizme, uplatňovaní eurofondov, kúpeľníckych miestach na Slovensku a v okolitých 
štátoch, kúpeľných miestach svetového dedičstva UNESCO, cieľoch Svetovej organizácie turizmu 
(UNWTO) do roku 2030 a ďalšie zaujímavosti v oblasti Turizmu v kúpeľníctve & wellness - SPA 
health & SPA wellness - Turizmu pre zdravie - pre udržateľný rozvoj domáceho a medzinárodného 
turizmu. E-kniha je spracovaná na základe dlhoročných praktických skúseností a poznatkov autora 
a vychádzajúc z jeho publikácií: Význam a prínos kúpeľného turizmu na Slovensku (2014); 
Kúpeľníctvo a jeho význam v turizme (2018); Kúpeľníctvo & wellness v turizme (2019) a ďalšie.    
                                                        



DOMÁCI A MEDZINÁRODNÝ TURIZMUS

Podstatné rozlíšenie turizmu je vhodné rozpoznať podľa záujmu turistov v rámci ich voľnočasových 
aktivít na:

Domáci turizmus - je realizovaný pre domáceho turistu na území vlastného štátu s cestovaním a 
pobytom domáceho obyvateľstva - turistov - vo vlastnej krajine s cieľom využiť voľný čas na 
odpočinok, poznávanie, rozptýlenie, zábavu, kultúrne a športové vyžitie a pod., pokiaľ nepresiahne 
6 mesiacov. 

Medzinárodný turizmus - je cestovanie a pobyt turistov určitého štátu v zahraničí vo voľnom čase 
kratší ako 1 rok, ktorého cieľom je oddych, poznávanie, kultúrne a športové vyžitie a pod. Podľa 
turistických prúdov z hľadiska daného štátu sa delí na príchodový a odchodový turizmus. Vo vzťahu 
k platobnej bilancii štátu sa delí na aktívny a pasívny zahraničný turizmus a .je kombináciou 
zahraničného aktívneho a zahraničného pasívneho turizmu.

Zahraničný aktívny turizmus - príchodový - príjazdový (incoming, inbound tourism) - je príchod 
realizovaný zahraničnými turistami na území domáceho štátu. Podľa UNWTO ide o cestovanie 
turistov zo zahraničia na kratšiu dobu ako 1 rok. Ich cieľom je vhodné využitie voľného času, 
poznávanie, rozptýlenie, zábavu, rekreáciu a pod. Pre ekonomiku predstavuje prínos, nakoľko 
turista uhrádza služby podnikateľským subjektom turizmu v príslušnej mene danej krajiny. Z 
hľadiska platobnej bilancie štátu predstavuje aktívum.

Zahraničný pasívny turizmus - odchodový - výjazdový (outgoing, outbound tourism) - je 
realizovaný a organizovaný za účelom vycestovania domácich turistov do iného štátu. Podľa 
UNWTO ide o cestovanie turistov štátu do zahraničia na kratšiu dobu ako 1 rok. Ich cieľom je 
vhodné využitie voľného času, poznávanie, rozptýlenie, zábavu, rekreáciu a pod. Predstavuje pre 
podnikateľské subjekty výdavky spojené s úhradou za poskytované služby v zahraničí v príslušnej 
mene. Z hľadiska platobnej bilancie štátu predstavuje pasívum.



Letný turizmus - je predovšetkým aktívny aj pasívny oddych, 
relax a rastúci záujem o získavanie nových poznatkov, poznávanie 
nových regiónov a oblastí v letnom období.

Zimný turizmus - je potrebné vo zvýšenej miere rešpektovať 
požiadavky na ochranu prírody v zimnom období, keďže mnohé 
strediská sa nachádzajú v blízkosti, resp. priamo v chránených 
krajinných oblastiach. 

Kúpeľníctvo v turizme - je pre turistu významný k udržaniu 
zdravého životného štýlu s predpokladmi nadobudnutia novej 
energie do budúcnosti. Kúpeľné mestá a dediny, termálne kúpaliská 
a akvaparky využívajú prírodné minerálne vodné zdroje a vhodné 
klimatické podmienky na zotavenie a relax, ako aj prírodné, 
budované a bio kúpaliská s vodou určenou na kúpanie. Niektoré 
ubytovacie zariadenia do svojho programu zaraďujú služby pod 
lekárskym dozorom a výkonom liečebných procedúr.

Kultúrny a mestský turizmus - je založený na poznaní kultúrno-
historického potenciálu, ako sú pamiatky zapísané v zoznamoch 
Svetového dedičstva UNESCO, hrady, zámky, pamiatkové 
rezervácie, náboženské pamiatky, múzeá a galérie a pod., ale aj 
bohatý ľudový folklór, tradície a originálna regionálna tvorivosť. 
. 

TURIZMUS A JEHO HLAVNÉ PRODUKTOVÉ SKUPINY NA SLOVENSKU



TURIZMUS A JEHO HLAVNÉ PRODUKTOVÉ SKUPINY NA SLOVENSKU

Vidiecky turizmus a agroturizmus - je spojený predovšetkým s 
jednoduchšími formami ubytovania (ubytovanie v súkromí, 
penziónoch s max. 10 až 40 lôžkami a pod.) vo vidieckej krajine s 
možnosťou poznávania života v mimomestských aglomeráciách. 
Súčasťou je aj agroturizmus spojený so stravovaním s miestnou 
domácou gastronómiou a pobytom v sedliackom dvore, ranči alebo 
salaši. 

Kongresový turizmus - je spojený nielen so službami s 
organizovaním kongresov, konferencií a podujatí podobného 
charakteru, ale aj službami doplnkového charakteru vrátane 
sprievodných programov. 

Geoturizmus a geoparky - je aktivita v územnej oblasti s 
geologickým významom, územnými zvláštnosťami a krásami, ktoré 
sú prezentované v závislosti od formovania regiónu, geologickej 
histórie, vzniku a rôznych environmentálnych procesov. 
Geoturizmus vyzdvihuje prírodné dedičstvo aj ako výchovno-
vzdelávací prostriedok v geologických a vedných odboroch, 
prispieva k udržateľnému rozvoju daného územia a vyžaduje 
príslušný stupeň ochrany na zachovanie náplne geoparku. 



MANAŽMENT KÚPEĽNÍCTVA & WELLNESS V TURIZME

Kúpeľníctvo v turizme je pre turistu významný k udržaniu 
zdravého životného štýlu s predpokladmi nadobudnutia novej 
energie do budúcnosti. Kúpeľné miesta, termálne kúpaliská a 
akvaparky využívajú prírodné minerálne vodné zdroje a vhodné 
klimatické podmienky na zotavenie a relax, ako aj prírodné a 
budované kúpaliská s vodou určenou na kúpanie. Niektoré 
zariadenia do svojho programu zaraďujú služby pod lekárskym 
dozorom a výkonom liečebných procedúr. Veľké množstvo 
kvalitných prírodných prameňov (termálnych i minerálnych), 
zdraviu vhodné klimatické prostredie a nadštandard 
kúpeľníckych služieb predurčujú kúpeľníctvo v turizme na 
jednu z nosných produktových skupín turizmu na Slovensku. 
Termálne kúpaliská a akvaparky s celoročnou prevádzkou s 
netradičnými aktivitami pre zdravie túto ponuku dopĺňajú. 
Nejedná sa o oblasť klasického liečenia s liečebnými 
procedúrami a trvalou medicínskou starostlivosťou, ale o oblasť 
prevencie, relaxovania, oddychu i ozdravenia – wellness, 
fitness, beauty a pod. s maximálnym využitím prírodnej 
termálnej minerálnej vody a zdraviu vhodného klimatického 
prostredia.
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TURIZMUS PRE ZDRAVIE
SPA HEALTH & SPA WELLNESS

Healthtourism - turizmus pre zdravie (zdravotný cestovný ruch, pozn.: cestovný ruch <=> turizmus) 
nahradí kúpeľný a zdravotný cestovný ruch? Budeme rozpoznávať „zdravotný turizmus“ ? ktorý by mal 
byť zastrešujúcim termínom pre „wellness turizmus“ a „lekársky turizmus“ v doslovnom preklade z 
jazyka anglického? Čo je to #healthtourism a „Health Tourism“ a prečo sa v „turizme pre zdravie alebo 
zdravotnom turizme“ uplatňuje cestovanie pre turistov? Štúdia Svetovej organizácie turizmu (UNWTO) a 
Európskej komisie turizmu (ETC) o #healthtourism spracovaná v roku 2019 pomáha lepšie pochopiť tento 
vznikajúci, komplexný a rýchlo sa meniaci globálny produktový segment kreatívneho turizmu s cieľom 
zvýšiť zdravie turistov spravidla prostredníctvom svojho životného prostredia a proaktívnych aktivít 
podporujúcich životný štýl.
Turizmus pre zdravie zahŕňa tie druhy turizmu, ktorých hlavnou motiváciou je príspevok k fyzickému, 
duševnému alebo duchovnému zdraviu prostredníctvom lekárskych procesov (Lekársky - medicínsky - 
turizmus) - a wellness pohybových aktivít (Wellness turizmus), ktoré zvyšujú schopnosť jednotlivcov - 
turistov - uspokojovať svoje vlastné potreby a lepšie samostatne fungovať vo svojom životnom prostredí a 
spoločnosti so všeobecne zaužívaným významom formou Kúpeľníctva v turizme.
Lekársky (medicínsky) turizmus je typom turistickej činnosti, ktorá spočíva v používaní zdrojov a služieb 
lekárskeho liečenia založených na dôkazoch (invazívnych aj neinvazívnych). To môže zahŕňať liečebnú 
diagnostiku, liečbu, preventívne liečenie, fyzioterapiu, balneoterapiu a liečebnú rehabilitáciu. 
Wellness turizmus je druh činnosti v turizme, ktorej cieľom je zlepšiť a vyvážiť všetky hlavné oblasti 
ľudského života vrátane fyzického, duševného, emočného, profesijného, intelektuálneho a duchovného. 
Hlavnou motiváciou pre turistov je zapojenie sa do preventívnych, proaktívnych aktivít podporujúcich 
životný štýl, ako sú fitness, zdravé stravovanie, relaxácia, rozmaznávanie a ozdravovanie.



HISTÓRIA KÚPEĽOV

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. 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. 

Červený Kláštor

Dudince – rímske kúpeleVysoké Tatry Smrdáky

Novoľubovnianske kúpele



MEDZNÍKY V HISTÓRII ROZVOJA KÚPEĽOV

Medzníkom v 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 a začali slúžiť aj ako možné miesta zábavy a 
odpočinku. Počas medzivojnového obdobia zažívali slovenské kúpeľné miesta rozkvet, 
predovšetkým vďaka klientele z Českej republiky a popisuje sa ako etapa poznačená snahami o 
odstránenie rakúsko-byzantského a maďarsko-židovského charakteru vtedajšieho slovenského 
kúpeľníctva. K najstarším kúpeľným miestam na Slovensku patria Bardejov, Bojnice, Piešťany, 
Sklené Teplice, Trenčianske Teplice,Turčianske Teplice a Lúčky. Pred sto rokmi ich bolo 5 krát 
viac ako v súčasnosti..

Piešťany Sklené Teplice

Bratislava - Marienbad Lúčky

Liptovský Ján

Pezinok



KÚPEĽNÍCTVO &  WELLNESS V REGIÓNOCH TURIZMU NA SLOVENSKU

Na území Slovenska sa vyskytuje 40 tis. prameňov obyčajných vôd, 200 vodopádov, vyše 6200 jaskýň vrátane 
kratších jaskýň previsového charakteru s čistými vodnými tokmi. Evidovaných je 1782 minerálnych zdrojov, z 
toho celkom je 122 zdrojov uznaných za prírodnú liečivú a minerálnu vodu a 45 odberných miest pre 
verejnosť. Podľa Úradu verejného zdravotníctva SR v kúpacej sezóne r. 2019 sú monitorované vlastností vody 
v 569 bazénoch, 206 umelých (budovaných) kúpaliskách, 14 prírodných kúpaliskách s organizovanou 
rekreáciou a 51 prírodných vodných plochách s neorganizovanou rekreáciou v procese identifikácie vody 
určenej na kúpanie.
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KLASIFIKÁCIA VHODNÝCH VONKAJŠÍCH 
KLIMATICKÝCH PODMIENOK

  relatívny čas trvania slnečného svitu, ktorý v dlhodobom ročnom priemere presahuje 40 %; 
ročný úhrn trvania slnečného svitu je najmenej 1 650 hodín

  teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu, ktoré v dlhodobom mesačnom priemere 
nepresahuje 13°C

   relatívna vlhkosť vzduchu, ktorá v dlhodobom mesačnom priemere nepresahuje 87 %
  ekvivalentná teplota vzduchu, ktorá v dlhodobom ročnom priemere nepresahuje hodnotu 50°C 

viac ako 25 dní v roku
  počet dní s hmlou, ktorý nie je v dlhodobom priemere väčší než 50 dní, a to v mesiacoch 

október až marec, a väčší než 15 dní, a to v mesiacoch apríl až september

  obsahuje viac rozpustených pevných látok alebo oxidu uhličitého ako 1000 mg na liter vody, 
vyznačuje sa určitým obsahom farmakodynamických silne aktívnych látok a s teplotou vody v 
mieste výveru viac ako 20°C. Nesmie obsahovať látky pre organizmus škodlivé a nijaké jej časti 
nesmú pochádzať zo znečisteného zemského povrchu. Pri posudzovaní účinku liečivých vôd na 
ľudský organizmus nemá úlohu iba ich chemické zloženie, ale aj fyzikálne vlastnosti, a to najmä 
teplota vody a osmotická koncentrácia..

  svojím zložením je vhodná na liečenie, meraná 5 rokov, monitorovaná pravidelne a bola uznaná 
podľa kritérií a ukazovateľov vlastností minerálnej vody v zmysle zákona 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.

KLASIFIKÁCIA PRÍRODNEJ LIEČIVEJ MINERÁLNEJ VODY



Prírodná termálna 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:
 svojím 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 
  1 mg/l sulfánu, 

 minimálnou teplotou vody 20°C v mieste výveru.

Klimatické podmienky vhodné na liečenie sú vonkajšie klimatické prostredia, kvalita ovzdušia a 
mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov, ktoré spôsobujú priaznivé zmeny 
reaktivity alebo iných fyziologických funkcií a biologických funkcií ľudského organizmu, uznané v 
súčinnosti so zákonom č. 538/2005 Z. z.

Zdravé potraviny dodávajú nielen potrebnú energiu, ale podporujú vitalitu a znižujú stres. 
Posilňujú schopnosť myslieť, pozdvihujú dobrú náladu a spomaľujú starnutie. Zdravé potraviny 
pomáhajú udržať si zdravie a dobrú kondíciu. 

PRÍRODNÁ TERMÁLNA MINERÁLNA VODA, KLIMATICKÉ 
PODMIENKY, ZDRAVÉ POTRAVINY



MOŽNOSTI V LIEČEBNOM KÚPEĽNOM POBYTE

Kúpeľná starostlivosť je ústavnou zdravotnou starostlivosťou ktorej spravidla predchádza 
ambulantná zdravotná starostlivosť, resp. hospitalizácia a v zdravotnej dokumentácii pacienta sú 
záznamy o uvedenej poskytnutej zdravotnej starostlivosti. Toto sa uplatňuje v prípade indikácií v 
skupine:
 typu „A“ - v celom rozsahu hradená zo zdravotného poistenia – kúpeľný pacient uhrádza 

poplatok 1,66 €/deň – kúpeľnú liečbu je možné absolvovať 1x do roka.
 typu „B“ - čiastočne hradená zo zdravotného poistenia uhradením kúpeľných procedúr – 

kúpeľný pacient uhrádza poplatok 4,98 €/deň v I. a IV. štvrťroku a 7,30 €/deň v II. a III. štvrťroku 
ak je ubytovanie v štandardnej izbe (jednoduché vybavenie v 2-lôžkovej izbe so spoločným 
sociálnym zariadením) – kúpeľnú liečbu je možné absolvovať 1x za dva roky. 

Kúpeľnú staroslivosť je možné absolvovať aj formou:
 Samoplatenia - samoplatiteľ o kúpeľnú liečbu po dohode s lekárom a kúpeľným podnikom 

absolvuje kúpeľné liečenie, ktoré si vcelku sám uhrádza - kúpeľný podnik oznámi záujemcovi 
ceny za jeden deň pobytu a špecifikuje kvalitu ubytovania, prípadne ďalšie poplatky. 

Kúpeľné pobyty trvajú väčšinou 21 alebo 28 dní.



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                    

 (termálna minerálna voda, prírodné peloidy a pod.) na ľudský organizmus.
 Liečebná rehabilitácia skúma a liečebne využíva prostriedky liečebného, 
     pracovného a výchovného ozdravenia v procese diagnostiky, liečby a 
     reintegrácie pacienta.

FYZIATRIA, BALNEOLÓGIA A LIEČEBNÁ REHABILITÁCIA



PRINCÍPY DOBRÉHO VÝBERU KÚPEĽNÝCH  
A KÚPEĽNÍCKYCH MIEST

 územná oblasť: región turizmu, kúpeľnícke miesto (dedina/mesto)
     vysokohorské, horské, podhorské, nížinné
 mimosezónny termín (jar, jeseň, zima), resp. sezónny termín (leto)
     cenové zľavy, širšie balíčky služieb, kľudnejšie prostredie
 doprava: dostupnosť vlakom, autobusom, autom
 ubytovacie zariadenie: kúpeľný hotel, wellness hotel, depandance 

hotela, penzión, apartmánový dom
 vybavenie izby: počet lôžok, kúpeľňa a WC, televízor, chladnička
 stravovanie: celodenné, polpenzia (strava: delená, diabetická, 

bezlepková, redukčná; stravovacie balíčky celodenné)
 zloženie vody: prírodná liečivá, resp. prírodná termálna minerálna 

voda určená na kúpanie
 ponuka služieb a vybavenie ubytovacieho zariadenia:
     vstupné lekárske vyšetrenie, počet a druh kúpeľných procedúr počas  
     pobytu, vstup do bazéna, relaxačná perlička, morský kúpeľ 
 cena pobytu: cena celkom, dotácie pre seniorov, zľavy, akciové 

pobyty, bonusy, za 7 dní/ 6 nocí vrátane balíčka služieb
 ponuky: fakultatívnych výletov do okolia a kultúrno-spoločenské 

podujatia v kúpeľníckom mieste 
 osobitné služby: možnosti priameho predaja fyzioterapeutických, 

balneologických a liečebno rehabilitačných procedúr podľa 
vybavenia prevádzkovateľa kúpeľníckeho, resp. ubytovacieho 
zariadenia, saunový svet, masáže, fitness, wellness

 

zmluva,
faktúra,
pultová 
platba 

€ + -



REGIÓNY TURIZMU V SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH



UPLATŇOVANIE DOPRAVY

koľajová doprava

autobusová a 
mikrobusová doprava

osobná doprava

?  kombinovaná doprava  ? +



UBYTOVACIE ZARIADENIA A ICH KLASIFIKAČNÉ ZNAKY  

zákon č. 277/2008 Z. z. 
ustanovuje klasifikačné 

znaky na ubytovacie 
zariadenia, druhy kategórií 

a triedy ubytovacích 
zariadení, ktoré musia 

spĺňať ubytovacie 
zariadenia pri ich 

zaraďovaní do 
kategorizácie a podstatné 
vybavenie v ubytovacích 

izbových priestoroch. 
Kategorizácia sa vzťahuje 
na ubytovacie zariadenia, 

ktoré prevádzkujú 
podnikatelia poskytujúci 

ubytovanie a sním spojené 
služby na základe 

živnostenského oprávnenia 
v súčinnosti so 

Živnostenským zákonom. 



 ZARIADENIA SPOLOČNÉHO STRAVOVANIA  

otvorená forma spoločného stravovania - reštauračné
 Turista si vyberá z jedálneho alebo nápojového lístka a všetko hradí sám v plnej miere.
  stravovanie so stravovacou funkciou – poskytuje kompletnú stravu (R, O, V)
     reštaurácia I. – III. skupiny (IV.); jedáleň so samoobsluhou III. skupiny (II. a IV.); gril bar II. 
     skupiny (I. a  III.)
  stravovanie so spoločenskou a zábavnou funkciou
     kaviareň II. skupiny (I. a III.); vináreň, viecha, pivnica II. skupiny (I. a III.); varieté; disco bar
  stravovanie s doplnkovou funkciou – formy rýchleho občerstvenia s úzkym  sortimentom 
     prinesených jedál a nápojov III. skupiny (IV.); bufety; fast-food zariadenia; bagetérie; hot-dogs,    
     MC Donalds; pizzerie
 
uzatvorená forma spoločného stravovania – neverejné
Poskytujú diferencované stravovanie pre uzatvorené skupiny stravníkov. Turista si deň vopred 
vyberá z jedálneho alebo nápojového lístka a stravu hradí v plnej miere.
Ich špecifikom je prístup podmienený aj turistom vyžadujúcim diétnu alebo osobitnú stravu.
  stravovanie so stravovacou funkciou – poskytuje kompletnú stravu (R, O, V) alebo stravu podľa 
    objednávky (R, V) - reštaurácia I. – III. skupiny (IV.); jedáleň so samoobsluhou III. skupiny (II. a 
    IV.); gril bar II. skupiny (I. a  III.)

Zariadenia spoločného stravovania s výnimkou zariadenia s rýchlym občerstvením musia mať 
vytvorené podmienky na umývanie rúk stravníkov a zabezpečené priestory na odkladanie odevu. 
Pre stravníkov musia byť vyčlenené samostatné WC oddelené pre mužov a ženy, udržiavané v 
použiteľnom stave a v čistote, vybavené umývadlami, mydlom, hygienickými prostriedkami na 
osušenie rúk a nádobou na odpad s uzatváracím príklopom. 



POTRAVINY PRE ZDRAVIE - ZELENINA
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.
ZEMIAKY
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.
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 disfunkcie 
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.
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. 

Zdroj: Dr. Vojtech Vojtíšek, 2004, Masarykova univerzita, Brno, Slovenská jednotná charita



POTRAVINY PRE ZDRAVIE - OVOCIE
HROZNO
Všetky sorty hrozna patria k najzdravším druhom ovocia. 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. 
Pôsobí močopudne a žlčopudne, mierne preháňa. Hrozno má močopudný účinok, pomáha z 
tela vyplavovať škodlivé látky a znižuje kyslosť žalúdočných štiav, zmierňuje únavu a 
depresiu. Pre svoju výživovú hodnotu je tzv. energetickou bombou.
RÍBEZLE
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 a obsahujú 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.
BRUSNICE
Účinkujú proti zápalu močových ciest, hnačke, chrípke, skleróze a bolestiam pri 
menštruácii. Používajú sa ako podporný prostriedok pri liečbe cukrovky a reumatizmu. 
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. 

Zdroj: Dr. Vojtech Vojtíšek, 2004, Masarykova univerzita, Brno, Slovenská jednotná charita



POTRAVINY PRE ZDRAVIE V DOMÁCEJ KUCHYNI

             zázvor                                klinčeky                                 cesnak                                  kurkuma             
 
oslabenia svalov a kĺbov            oslabenia zubov                     oslabenia uší                     chronické oslabenia

             ovos                                mäta pieporná                              hrozno                                    chren
oslabenia maternice           uvoľnenia tuhých svalov          uvoľnenia stuhnutých                       uvoľnenia         
                                                                                                  chrbtových ciev                       zápalov dutín

Zdroj: Dr. Vojtech Vojtíšek, 2004, Masarykova univerzita, Brno, Slovenská jednotná charita



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. Tieto výnimočné vlastnosti sú 
zachované vďaka jej podzemnému pôvodu a chránia ju pred každým rizikom znečistenia.
 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.

Vhodné je poznať obsah etikety na fľaši minerálnej vody aj s obsahom jednotlivých 
minerálnych látok v gramoch na liter príslušnej pitnej minerálnej vody. 
Zdroj prírodnej pitnej minerálnej vody musí byť najmenej tri roky sledovaný z 
dôvodu preukázania stálosti zloženia a nezmenenia výživových vlastností. Následne môže 
byť uznaný za prírodný minerálny zdroj Ministerstvom zdravotníctva SR (Štátnou kúpeľnou 
komisiou), ktoré vyhlási ochranné pásma zdroja a vydá povolenie na využívanie a povolenú úpravu. 
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 ich propagovať, ak neboli 
uznané za prírodné liečivé zdroje. 

PRÍRODNÁ MINERÁLNA VODA



 PROCES UZNANIA A PRODUKCIE 
PITNEJ MINERÁLNEJ VODY



MIESTA PLNIARNÍ PRÍRODNÝCH A MINERÁLNYCH 
VÔD NA SLOVENSKU V DLHODOBOM HORIZONTE



PITNÉ MINERÁLNE VODY  UZNANÉ ČLENSKÝMI ŠTÁTMI EURÓPSKEJ ÚNIE 



VLASTNOSTI PITNÝCH MINERÁLNYCH VÔD  UZNANÝCH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI 
EURÓPSKEJ ÚNIE A ICH PÔSOBENIE NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS   I.



VLASTNOSTI PITNÝCH MINERÁLNYCH VÔD  UZNANÝCH ČLENSKÝMI ŠTÁTMI 
EURÓPSKEJ ÚNIE A ICH PÔSOBENIE NA ĽUDSKÝ ORGANIZMUS   II.

Zdroj: COMISSION LIST OF NATURAL MINERAL WATERS RECOGNISED BY MEMBER STATES (Text with EEA relevance) 03 May 2018;  Zdravie 
ukryté v minerálnych vodách, 2014 [online] 2016 + vlastné spracovanie.
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CESTOVNÉ SLUŽBY, BALÍKY SLUŽIEB A SPOJENÉ SLUŽBY TURIZMU 

Cestovné služby sú kombináciami v podobe tradičných vopred stanovených balíkov služieb 
prevádzkovateľa turizmu, (napr. ubytovanie + stravovanie + doprava + výlety, vlastná obchodná ponuka 
prevádzkovateľa, darčekové poukážky a pod.), ako aj cestovné služby zostavované podľa potrieb turistu na 
základe zmluvy.
Výlet - je poskytovanie cestovných služieb kratších ako 24 hod., ak ich súčasťou nie je ubytovanie, 
poskytované iba príležitostne, len obmedzenej skupine cestujúcich a bez cieľa dosiahnutia zisku.
Zájazd - je kombinácia minimálne dvoch rôznych služieb turizmu zakúpených na účel tej istej cesty a 
predstavujú cestovné, dovolenkové a výletné služby:
 zakúpené v jednom predajnom mieste, pričom sú tieto služby zvolené skôr, než turista súhlasil so 

zaplatením,
  ponúkané, predávané alebo účtované za súhrnnú alebo celkovú cenu,
  propagované alebo predávané pod názvom „balík služieb“ alebo pod podobným názvom,
 kombinované po uzavretí zmluvy s oprávnením turistu na výber spomedzi rôznych druhov cestovných 

služieb, 
 zakúpené od jednotlivých subjektov prostredníctvom prepojených online rezervačných procesov, pričom 

údaje sa od subjektu, s ktorým sa uzatvára prvá zmluva, zasiela iným subjektom a zmluva s týmito inými 
subjektami sa uzavrie najneskôr 24 hodín po potvrdení rezervácie prvej cestovnej služby. 

Spojené cestovné služby - turista si rezervuje samostatne kombináciu cestovných služieb a v rozdielnych 
časových obdobiach. Online spojené cestovné služby sú zväčša závislé od internetových odkazov, 
prostredníctvom ktorých turista získava iba všeobecné informácie o ďalších cestovných službách, napr. 
ubytovacie služby alebo organizátorov podujatí s uverejnením zoznamu prevádzkovateľov na svojom 
webovom sídle, ktorí ponúkajú napr. dopravné služby na miesto podujatia a pod. Výsledkom je uzavretie 
samostatných zmlúv s jednotlivými poskytovateľmi cestovných služieb.

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2015/2302 z 25. novembra 2015 o balíkoch cestovných služieb a spojených cestovných službách, ktorou sa 
mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 2006/2004 a smernica Európskeho parlamentu a Rady 2011/83/EÚ a ktorou sa zrušuje smernica Rady 90/314/EHS
Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a zmene a doplnení niektorých 
zákonov 



DOTÁCIE A ZĽAVY NA  POBYT  TURISTU  V  KÚPEĽNÍCTVE & WELLNESS

 Jednotlivé kúpeľné podniky a hotely v kúpeľných miestach (napr. Piešťany, Číž, Bardejov, 
Trenčianske Teplice a pod.)  osobitne pre seniorov spravidla v dĺžke týždenného pobytu poskytujú 
zľavy na ubytovanie a na ďalšie voľnopredajné procedúry vrátane nadštandardných. 

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

 Štátnu účelovú dotáciu vo výške 50,- eur 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.

  Cenové zľavy spravidla v mimosezónnych termínoch cestovné kancelárie a agentúry ponúkajúce 
pobyty v kúpeľných miestach, napr. CK Intermedial, CK Satur, Piešťany Tour, CK Aquamarin, CA 
Pohoda, CA Invia.sk, s.r.o.

  možnosť odpočítateľnej položky z vymeriavacieho základu zamestnanca na zdravotné poistenie 
po absolvovaní rekreačného pobytu v kúpeľných zariadeniach; 

  10% DPH na rekreačné ubytovacie služby, 
 55% príspevok zamestnávateľa zamestnancovi pri uplatnení rekreačného poukazu vo forme 

elektronickej platobnej karty z celkovej sumy 500,- eur.  

€



CENY, ZĽAVY, BONUSY NA REKREÁCIE V KÚPEĽNÝCH MIESTACH
 dotácia 50,- € na 7 dňové rekreačné pobyty pre seniorov 60+
 bonusy: voľný vstup do bazéna, fytoterapia, 1x za pobyt: 

relaxačná perlička, morský kúpeľ, zábalová terapia - rekreačné 
Ľubovnianske kúpele - hotel**SOREA ĽUBOVŇA 

 zľava 10% z ceny na rekondičné pobyty - Bardejov, Štós 
 zľava 10 % z pultových cien ubytovania v rekreačných 

Ľubovnianskych kúpeľoch v hoteli SOREA ĽUBOVŇA, 
Liptovský Ján-hotel***SOREA MÁJ, hotel**SOREA 
ĎUMBIER

 zľava do 25% pre samoplatiteľov na kúpeľný pobyt v celkom 
15 kúpeľných obciach a mestách

 preplatenie 1/3 nákladov za zdravotnú starostlivosť na 
liečebno-preventívne programy Obezita a Zdravý chrbát na 10 
dňové pobyty vo vybraných cca 15 kúpeľoch + 12% z nákladov 
na stravu a ubytovanie v celkom 14 kúpeľných obciach a 
mestách 

cenovo a obsahovo výhodné balíčky služieb v turizme, napr.: 
„Pobyt senior špeciál“ - Bardejov - v hoteli, liečebných 
domoch, vilách; „Chuť Piešťan“ - Piešťany - hotel*** Grand 
Splendid; pobyt „Senior“ - Lúčky - nový  kúpeľný hotel KUBO 

 sezónne zľavy - Brusno, Dudince, Turčianske Teplice ……...

  

Prírodné liečebné kúpele, 
kúpeľné liečebne a iné 

zariadenia vykonávajúce 
kúpeľnú starostlivosť

----------------------------

kúpeľné hotely, wellness 
hotely, penzióny a pod.

  zľava 5% - 13% z ceny na relaxačné a víkendové pobyty so 
zmluvnými prevádzkovateľmi - Brusno, Dudince, Nimnica, 
Nový Smokovec, Sliač, Trenčianske Teplice, Vyšné Ružbachy    



INVESTIČNÁ POMOC PRE OBLASŤ TURIZMU

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.

Intenzita investičnej pomoci (investičné stimuly) nesmie presiahnuť hodnotu uvedenú v rozhodnutí 
o poskytnutí investičnej pomoci. Poskytovanie investičnej pomoci a kontrolu riadi a koordinuje 
Ministerstvo dopravy a výstavby SR, podľa formy a druhu poskytnutia investičnej pomoci aj v 
spolupráci s ďalšími orgánmi štátnej správy. Realizovanie investičnej pomoci musí spĺňať 
ustanovujúce náležitosti k žiadosti o investičnú pomoc, akceptácie ponuky investičnej pomoci, ročnej 
správy o priebehu realizácie investičného zámeru, správy o ukončení investičného zámeru, ročnej 
správy o využívaní investície, záverečnej hodnotiacej správe a informačnej tabule.   
zákon č. 91/2010 Z. z. o podpore cestovného ruchu v znení neskorších predpisov
zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov 



 KÚPEĽNÍCKE MIESTO A WELLNESS

Kúpeľnícke miesto je územie dediny/mesta alebo časť územia dediny/mesta, na ktorom sa 
nachádzajú prírodné liečivé zdroje, prírodné liečebné kúpele, kúpeľné liečebne a iné zariadenia 
vykonávajúce kúpeľnú starostlivosť uznané podľa zákona č. 538/2005 Z. z. Takisto je aj miesto, 
kde sa nachádza termálne kúpalisko, umelé (budované), prírodné a bio kúpalisko, akvapark, resp. 
komplexné stredisko/centrum turizmu s využitím vody určenej na kúpanie.

Wellness najčastejšie býva definovaný ako "stav prijatia alebo celkovej spokojnosti a 
vyrovnanosti so súčasným stavom človeka." Pojem wellness sa skladá z dvoch slov – well-being 
a fitness. Slovo wellness má predstavovať kombináciu dobrého pocitu, zdravia a pohody.  
Wellness je pozitívny prístup k životu, ktorý kladie dôraz na celého človeka. Je to integrácia tela, 
mysle a ducha, a uznanie, že všetko, čo ľudia robia, myslia si, cítia a veria, má vplyv na 
zdravotný stav. Wellness možno opísať ako pozitívny stav celkového zdravia jedinca, ktorý sa 
vyjadruje prostredníctvom úrovne kvality života a pocitu pohody, t.j. životný štýl s cieľom 
dosiahnuť prežívanie radosti z pohybu a zo života.



Prijímacie a ubytovacie služby 
 rezervačný systém 
 predvolávka
 nástupy pacientov, samoplatiteľov - turistov
 fakturačný systém (podklady pre poisťovne, vysielateľov) 
 priame - pultové platby – hotovosť, osobné účty 
 hlásenia, štatistika, výberové informácie 

Stravovacie služby 
 potravinový sklad 
 diétny stravovací systém, delená alebo bezlepková strava
 receptúry, kalkulácie, normovanie jedál
 jedálne lístky, objednávky, žiadanky, podklady pre kuchyňu 
 vyhodnotenie stravnej jednotky, štatistika, výberové informácie
 zamestnanecké stravovanie
 reštauračné stravovanie, bufet, otvorené účty 

Lekárske služby - procedúry 
 ordinácia lekára, vstupné vyšetrenie
 plánovanie a časovanie procedúr
 liekové hospodárstvo
 laboratórne vyšetrenia
 štatistika, výberové informácie  

MODULOVÝ SYSTÉM: KÚPELE



INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPEĽNÚ STAROSTLIVOSŤ PODĽA PRÍRODNÝCH 
MINERÁLNYCH LIEČIVÝCH VÔD A VHODNÝCH KLIMATICKÝCH PODMIENOK



ŠTATÚT KÚPEĽNÉHO MIESTA

Návrh na uznanie kúpeľného miesta s minerálnou liečivou vodou, resp. zdraviu vhodným 
klimatickým prostredím aj s návrhom Štatútu kúpeľného miesta sa predkladá Inšpektorátu kúpeľov 
a žriediel pôsobiaceho pri Ministerstve zdravotníctva SR. Kúpeľné miesto schvaľuje a jeho štatút 
vydáva vláda SR nariadením. 
Štatút kúpeľného miesta spravidla by mal obsahovať:
 Základné ustanovenie 
 Rozsah kúpeľného miesta
 Opatrenia na ochranu kúpeľného miesta
 Rozsah vnútorného kúpeľného územia
 Opatrenia na ochranu vnútorného kúpeľného územia v súčinnosti s 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

štatút
kúpeľného
miesta



ÚZEMNÝ PLÁN KATASTRÁLNEJ MAPY INTRAVILÁNU KÚPEĽNÉHO MIESTA



KÚPEĽNÉ DEDINY A MESTÁ V REGIÓNOCH 
TURIZMU NA SLOVENSKU



Mesto/dedina: Dudince, Nimnica, Bardejov, Sliač, Vyšné Ružbachy, Brusno
Priaznivo pôsobí na: ochorenia obehového ústrojenstva (srdce, cievy, chlopňové chyby, vysoký krvný 
tlak, operácie by-pasu).
Mesto/dedina: Bardejov, Brusno, Nimnica, Lúčky, Turčianske Teplice, Sklené Teplice, Trenčianske 
Teplice, Kováčová, Vyšné Ružbachy
Priaznivo pôsobí na: ochorenia tráviaceho ústrojenstva (žalúdočné vredy, pečeň, pankreas, žlčník, 
karcinóm pažeráka).
Mesto/dedina: 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 (dlhodobé nadmerné a jednostranné zaťaženie končatín, 
ochorenie kostí, kĺbov, svalov, ciev a nervov končatín spôsobené prácou s vibrujúcimi nástrojmi).  
Mesto/dedina: Bardejov, Číž, Brusno, Lúčky, Štós, Kováčová, Sklené Teplice, Trenčianske Teplice, 
Liptovský Ján, Vysoké Tatry (Nový Smokovec, Tatranská Polianka), Nimnica, Lučivná, Vyšné 
Ružbachy, Červený Kláštor
Priaznivo pôsobí na: ochorenia porušenia látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (cukrovka, 
obezita, stavy po operácii štítnej žľazy).
Mesto/dedina: 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 (vrodené ortopedické chyby pohybového 
aparátu, artróza, koxatróza, obmedzená pohyblivosť kĺbov, obrna, reuma, chronické poruchy zhybov a 
chrbtice).
Mesto/dedina: Trenčianske Teplice, Smrdáky, Červený Kláštor
Priaznivo pôsobí na: ochorenia kožné (psoriáza, dermatózy, ekzémy, stavy po popáleninách).

KÚPEĽNÉ MIESTA A INDIKÁCIE PODĽA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH 
VÔD A KLIMATICKÝCH PODMIENOK VHODNÝCH NA LIEČENIE 



KÚPEĽNÉ MIESTA A INDIKÁCIE PODĽA PRÍRODNÝCH LIEČIVÝCH 
VÔD A KLIMATICKÝCH PODMIENOK VHODNÝCH NA LIEČENIE 

Mesto/dedina: Bardejov, Lúčky, Nimnica, Štós, Lučivná, Liptovský Ján, Vysoké Tatry (Nový 
Smokovec, Horný Smokovec, Tatranská Kotlina, Tatranské Zruby, Tatranská Polianka), Vyšné 
Ružbachy, Číž, Červený Kláštor
Priaznivo pôsobí na: netuberkulózne choroby dýchacích ciest (choroby dolných dýchacích ciest a 
pľúc, chronická bronchitída, astma, alergické nádchy, opakované zápaly pľúc).
Mesto/dedina: Vyšné Ružbachy, Štós, Vysoké Tatry (Nový Smokovec, Tatranská Kotlina), Červený 
Kláštor
Priaznivo pôsobí na: ochorenia duševné (neurózy a iné nepsychotické reaktívne poruchy po 
intenzívnej systematickej psychiatrickej liečbe, depresie, pseudoneurotické štádiá).
Mesto/dedina: Dudince, Bardejov, Lúčky, Piešťany, Turčianske Teplice, Kováčová, Číž, Bojnice, 
Sklené Teplice, Rajecké Teplice, Trenčianske Teplice, Nimnica
Priaznivo pôsobí na: ochorenia nervové (zápaly centrálneho nervstva, skleróza, parkinson, 
polyneuropatia, mozgová obrna).
Mesto/dedina: Turčianske Teplice, Bardejov, Bojnice, Kováčová, Vyšné Ružbachy
Priaznivo pôsobí na: ochorenia obličiek a močových ciest (opakujúce sa zdĺhavé zápaly obličiek a 
močových ciest,  urolitiáza so spontánnymi odchodmi kamienkov, prostatitída).
Mesto/dedina: Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Sklené Teplice, Rajecké Teplice, Bardejov, 
Štós, Číž, Sliač, Vyšné Ružbachy, Lúčky, Kováčová, Nimnica, Liptovský Ján, Červený Kláštor 
Priaznivo pôsobí na: ochorenia onkologické (rakovina, nádorové ochorenia).
Mesto/dedina: Bardejov, Bojnice, Sliač, Turčianske Teplice, Trenčianske Teplice, Sklené Teplice, 
Lúčky, Kováčová, Nimnica,  Vyšné Ružbachy
Priaznivo pôsobí na: ochorenia ženské (poruchy funkcie a vývoja maternice, zápaly vonkajších a 
vnútorných rodidiel, poruchy menštruačného cyklu, myómy, cisty,  nádory, polypy).



BRATISLAVA

Archeologické nálezy na území hl. m. SR Bratislavy 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. 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 inhalácie s liečivými účinkami alebo ako vodoliečebný ústav pre pánov a dámy, masáž, 
elektroterapia a rehabilitačný telocvik. V území hl. m. SR Bratislava a jeho okolí sa už 
nenachádzajú prevádzky prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební s prírodnými 
liečivými zdrojmi, prírodnými minerálnymi zdrojmi alebo k zdraviu vhodné klimatické prostredie. 
V mnohých hoteloch sú ponúkané bazény na plávanie a wellness služby. 



SMRDÁKY

oslabenia pohybového 
ústrojenstva
kožné oslabenia 
oslabenia z povolania

Kúpeľná obec Smrdáky sa nachádza 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 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.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Skalica, Holíč, 

Plavecký Peter, hrad Branč, Plavecký hrad, Sobotište, Brezová 
pod Bradlom, Záhorie, Miléniový kríž, Lednice, Buchlovice, 
Milotice, Červený Kameň

  Rekreačné územie: Biele Karpaty, hory, Zlatnícka dolina, 
Šaštín – Gazarka, Kunov, Tomky, Kamenný Mlyn, Jaskyňa 
Driny, Baťov kanál 



                 
PIEŠŤANY

Kúpeľné mesto Piešťany je svetoznáme 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 vďaka 
svojim osobitným liečebným účinkom poúrazových stavov.
Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: 

balneologické múzeum Imricha Wintera, kultúrne a 
spoločenské centrum Fontána, Vojenské historické múzeum, 
historická loď Hyperborea, Podolie (park miniatúr), 
Moravany nad Váhom (výstava vozidiel veteránov), hrady: 
Beckovský, Čachtický, Smolenický, Červený kameň

  Rekreačné územia: vodná nádrž Sĺňava, kolookruh Sĺňava 
(korčule, cyklotrasa), plavba loďou okolo Sĺňavy, Bananský 
náučný chodník, jaskyňa Čertova pec, lokalita Bacchusvilla 
(gazdovský dvor Furman), Malé Karpaty, Inovecké vrchy, 
Kráľová na Váhu, Jahodník, Bukovec, Bezovec

nervové oslabenia 
oslabenia pohybového 
ústrojenstva
oslabenia z povolania



TRENČIANSKE 
TEPLICE

Kúpeľné mesto Trenčianske Teplice a jeho prírodné prostredie 
a liečivé účinky termálnych prameňov 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 využívali silu miestnych 
prameňov rímski legionári z blízkeho tábora Laugarício. 
Kúpeľná časť s liečebnými domami a hotelmi v klasickom i 
modernom štýle je situovaná v parku pri lesoparku.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Trenčianske 

Teplice - turecké kúpele Hammam, most slávy, kúpeľná 
dvorana, kúpalisko Zelená Žaba – historický park 
J.B.Magina, Trenčiansky hrad, Dubnický kaštieľ a múzeum, 
hrad Beckov, Čachtice, Vršatec, Pruské, pútnické miesto 
Skalka na Váhom

  Rekreačné územia: Baračka, Jánošíková jaskyňa, 
Štrkovecké jazero, letný altánok Grotta s vyhliadkovou 
vežou, Považie, cyklotrasa Trenčianska Teplá - Bolešov, 
botanický park Lednické Rovne, Strážovské vrchy, Inovecké 
vrchy, Javorina - Dubník, Zelená Voda, Kálnica, Soblahov

onkologické oslabenia 

oslabenia tráviaceho 
ústrojenstva

oslabenia látkovej výmeny 
a žliaz s vnútornou 
sekréciou

nervové oslabenia 

oslabenia pohybového 
ústrojenstva

kožné oslabenia 

ženské oslabenia 

oslabenia z povolania



BOJNICE

Kúpeľné mesto Bojnice sa nachádza v obľúbenom výletnom 
mieste na úpätí lesnatých Strážovských vrchov. Liečivé 
účinky 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 vhodné na rôzne oslabenia 
organizmu.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Bojnice 

(zámok, ZOO záhrada), Prievidza, Partizánske, Brodzany, 
Veľké Uherce, Uhrovec, Oponice, Topoľčianky, Nitrianske 
Pravno, Bojnická hradná jaskyňa, Prepoštská jaskyňa, 
Kostoľany pod Tríbečom

  Rekreačné územia: Bojnická rozhľadňa, Bojnická ZOO, 
Inovecké vrchy, Strážovské vrchy, Vtáčnik, Chalmová, 
Bánovce nad Bebravou, Nitrianske Rudno, Remata, 
Duchonka, Jankov Vŕšok, Tríbečské pohorie, Ponitrie

nervové oslabenia 
oslabenia pohybového 
ústrojenstva
oslabenia obličiek a 
močových ciest
ženské oslabenia 
oslabenia z povolania



NIMNICA

Kúpeľná dedina Nimnica sa nachádza v okrese Púchov a je 
situovaná nad vodnou nádržou Nosice a patrí medzi 
najmladšie kúpele. Pri hĺbení jamy priehradného múru v r. 
1953 sa pod úrovňou hladiny Váhu objavila voda, ktorá 
bola čistá, trochu slaná a šumela. Pri hydrogeologickom 
prieskume sa vo 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. Pod 
tlakom mienky verejnosti a po overení zdravotnej 
prospešnosti vôd bolo uznané využiť ich v kúpeľníctve. 
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Žilina, 

Budatín, Strečno, Čičmany, Rajec, Lietava, Bytča, 
Súľovský hrad, Vychylovka – úvraťová železnička 
(múzeum ľudovej architektúry)

  Rekreačné územia: Javorníky, Západné Beskydy, 
Strážovské vrchy, Malá Fatra, vodná plocha Nosice, 
Hričov, Manínska úžina, Súľovské vrchy, Čertov, 
Podjavorník, Terchová – Vrátna, Pod Jedľovinou, 
Čičmany, Javorinka, Veľká Rača, Bumbálka, Kasárne, 
Skalité, Vážska cyklotrasa: Púchov – Nosická priehrada 

onkologické oslabenia 
oslabenia obehového 
ústrojenstva
oslabenia tráviaceho 
ústrojenstva
oslabenia látkovej výmeny a 
žliaz s vnútornou sekréciou
netuberkulózne oslabenia  
dýchacích ciest
nervové oslabenia 
oslabenia pohybového 
ústrojenstva
ženské oslabenia 
oslabenia z povolania



RAJECKÉ 
TEPLICE

Kúpeľné mesto Rajecké Teplice, známe vyše 600 rokov, 
patrí k najpríťažlivejším kúpeľom na Slovensku. Nachádza 
sa uprostred ihličnatých lesov Strážovských vrchov a Malej 
Fatry na severe stredného Slovenska v oblasti bohatej na 
minerálne vody. Žriedla termálnych 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.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Žilina, 

Budatín, Strečno, Čičmany (tradičná ľudová 
architektúra), Rajec, Lietava - hrad, Bytča – zámok, 
Súľovský hrad

  Rekreačné územia: Rajecká kotlina, Javorníky, Západné 
Beskydy, Strážovské vrchy,Lúčanská Malá Fatra, 
prírodní rezervácia Kozol, Rajecká Lesná (unikátny 
slovenský betlehem), Terchová, Súľovské skaly, geopark 
Súľov - Manín

onkologické oslabenia 
nervové oslabenia 
oslabenia  pohybového 
ústrojenstva
oslabenia z povolania



TURČIANSKE 
TEPLICE

Kúpeľné mesto Turčianske Teplice je jedno z najstarších 
kúpeľných miest v Európe nachádzajúce sa v južnej časti 
Turca, priamo v srdci Slovenska. Síranovo-
hydrouhličitanová vápenato-horečná termálna minerálna 
voda svojim jedinečným zložením sa využíva pri 
vodoliečebných procedúrach a pitných kúrach. Teplota 
vyvierajúcej vody sa pohybuje okolo 46,5°C a jej účinky sú 
znásobené využitím najmodernejších liečebných metód.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Martin 

(Matica Slovenská, pamiatky v meste, Múzeum slovenskej 
dediny v prírode), Mošovce, Diviaky, Slovenské Pravno, 
Necpaly, Sklabinský Podzámok, Diviaky, Tvrdošín a 
Leštiny (súbor drevených kostolíkov – svetové dedičstvo 
UNESCO) 

  Rekreačné územia: SPA & akvapark, Turiec, Malá a Veľká 
Fatra (Drienok, Ostredok), Gaderská dolina, Kremnické 
vrchy (Skalka), Žiar, Turčianska kotlina

onkologické oslabenia 

oslabenia tráviaceho 
ústrojenstva

nervové oslabenia 

oslabenia pohybového 
ústrojenstva

oslabenia obličiek a 
močových ciest

ženské oslabenia

oslabenia z povolania



LIPTOVSKÁ OSADA 
miestna časť 

KORYTNICA
Dedina Liptovská Osada a jej miestna časť Korytnica sa nachádzajú v kúpeľnom mieste kde sa 
liečili choroby žalúdka, dvanástnika, pečene, žlčníka a žlčovodov, choroby látkovej výmeny ako 
napr. cukrovka, anémia z nedostatku železa a toxické poškodenia pečene. V minulosti sa tu pacienti 
doliečovali po operáciách tenkého a hrubého čreva ako aj po operáciách žalúdočných vredov. V 
súčasnosti je k dispozícii iba plniareň pitnej prírodnej minerálnej vody s názvom Korytnica.  V 
dedine je rezort Gothal Liptovská Osada s termálnou minerálnou vodou s bazénmi plaveckým a 
detským. Trojicu bazénov dopĺňa relaxačný bazén s masážnymi tryskami a farebným podsvietením 
celkovo v bazénoch s teplotami vody od 280C do 350C. V Kolibe Liptov, najväčšej na Litpove, sú 
podávané chutné gastronomické liptovské špeciality.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Liptovská Osada, Vlkolínec (Skanzen - svetové 

dedičstvo UNESCO), Liptovská Teplá, Liptovský Michal, Ľubochňa, Hubová
  Rekreačné územia: Prašivá, Liptov, Nízke Tatry,  Donovaly, Lúčky, Bešeňová, Ivachnová, 

Liptovský Mikuláš – akvapark Tatralandia, Demänovská dolina (Jasná, Záhradky, Chopok, 
jaskyne), Liptovská Mara, Liptovský Ján, náučno-relaxačná trasa pre peších turistov, bežcov a 
cyklistov vedúca z Ružomberka do Korytnice, tzv. Cyklokorytnička a cyklotrasa Donovaly – 
Korytnica 



LIPTOVSKÝ JÁN
Kúpeľná dedina Liptovský Ján je vstupnou bránou do Jánskej 
doliny, bohatej na prírodné krásy, jaskyne, flóru, faunu, termálne 
vody a minerálne pramene. Kúpeľné zariadenia využívajú hlavne 
prameň s minerálnou vodou teplou 29,4°C. Pramene sa požívajú 
aj ako pitné a patria k studeným až veľmi nízko termálnym, 
veľmi slabo až silno uhličitým, dusíkatým slabo 
mineralizovaným sírovodíkovým vodám. Najobľúbenejší je 
minerálny prameň Teplica, ktorý v roku 1986 premiestnili od 
cesty a obyvatelia mu postavili dôstojný stánok. 
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: románsko-

gotický Kostol sv. Jána Krstiteľa z 13. stor., historické domy a 
kúrie, park Mini Slovensko, Vlkolínec - svetové dedičstvo 
UNESCO, Liptovská Teplá, Liptovský Michal, Hubová, Hybe, 
Pribylina, Východná

  Rekreačné územia:  prírodný kráter s termálnou minerálnou 
vodou „Kaďa“, termálne kúpalisko - Termal Raj, Jánska 
dolina, Stanišovská jaskyňa, Jaskyňa mŕtvych netopierov,  
Demänovská ľadová jaskyňa, Ski centrum Opalisko, 
Podbreziny - lyžiarske strediská, Ohnište, Chopok, Ďumbier, 
Poludnica, Nízke Tatry - Jasná 

onkologické oslabenia 
oslabenia látkovej výmeny a 
žliaz s vnútornou sekréciou
netuberkulózne oslabenia  
dýchacích ciest
oslabenia z povolania



LÚČKY
Kúpeľná dedina 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. 
Kúpele sa orientujú na rodinnú klientelu s nadštandardnými 
službami v oblasti liečby a oddychu.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Vlkolínec 

(kultúrne dedičstvo UNESCO), skanzen Havránok, Liptovský 
Ján, Hybe, Liptovský Hrádok, Ľubochňa, Kráľová Lehota 

  Rekreačné územia: celoročne otvorené termálne kúpalisko SPA 
wellness, Kalameny, Chočský vrch, Západné Tatry, Veľká Fatra, 
Nízke Tatry, Liptovská Mara, Ľubochňa, Malinô-Hrabovo, 
Smrekovica, Trlenská dolina, Bešeňová, Liptovský Trnovec, 
Liptovský Mikuláš – akvapark Tatralandia,  Žiarska dolina, 
Račkova dolina, Podbanské, Demänovská dolina (Chopok, 
Jasná, Záhradky, jaskyne), Opalisko, Vyšná Boca, Čertovica, 
Jánska dolina, Ivachnová, Bešeňovské travertíny 

ženské oslabenia 
oslabenia pohybového 
ústrojenstva
oslabenia látkovej výmeny s 
žliaz s vnútornou sekréciou
netuberkulózne oslabenia  
dýchacích ciest
oslabenia tráviaceho 
ústrojenstva
nervové oslabenia 
onkologické oslabenia 
oslabenia z povolania



BRUSNO

Kúpeľná dedina 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. Najväčšou pýchou kúpeľného miesta je čistý vzduch, 
nerušené ticho, krásna okolitá príroda, v ktorej turista zabudne 
na každodenné starosti a naplno si užije chvíle pokoja a 
oddychu. Z kúpeľov je pekný výhľad nielen na okolité hory, ale 
aj na končiare Nízkych Tatier, hlavne na dominantnú Prašivú s 
najvyšším vrchom Veľká Chochuľa v nadmorskej výške 1 753m.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Banská 

Bystrica, Hronsek (zapísaný do zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO), Slovenská Ľupča, Brezno, Heľpa, Čierny Balog, 
Špania dolina, Očová, Dobročský prales

  Rekreačné územia: Bystrianska jaskyňa, Poľana, Donovaly, 
Harmanec, Kremnické vrchy, Špania dolina, Slovenské 
rudohorie,  Králiky – Kordíky, Turecká, Šachtičky, Tále – 
Krpáčová, Chopok - juh, Mýto pod Ďumbierom, Chvatimech, 
Osrblie, geopark Banskobystrický – náučný chodník Šásovská 
dolina 

oslabenia obehového 
ústrojenstva
oslabenia tráviaceho 
ústrojenstva
oslabenia látkovej výmeny a 
žliaz s vnútornou sekréciou
oslabenia z povolania



DUDINCE

Kúpeľné mesto Dudince a povesť o liečivých účinkoch 
miestnych prameňov siaha až do čias Rímskej ríše - dodnes 
sa tu zachoval názov Rímske kúpele, kde si legionári liečili 
vojnové zranenia. Kúpeľný komplex je situovaný v údolí 
riečky Štiavnice, v blízkosti európskej trasy sever - juh (z 
Poľska cez Oravu, Zvolen, Šahy do Budapešti a ďalej na 
Balkán). Novodobá história najmladšieho, ale významného 
kúpeľného miesta na Slovensku sa začala písať v 60. 
rokoch minulého storočia.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: 

pamiatková rezervácia Sebechleby, Brhlovce, Šahy, 
hrady: Modrý kameň, Levice, Fiľakovo, Halíč, Čabraď, 
Divín 

  Rekreačné územia: lesopark Túroš, termálne kúpalisko 
Dudinka, Štiavnické vrchy, Krupinské Bralce, Tesárska 
roklina, Krupinská planina, Javorie, Cerová vrchovina, 
Slovenské rudohorie, Dolná Strehová, Rapovce, Malá 
Lehota – andezitové kamenné more, Ružiná, Sitno

oslabenia obehového 
ústrojenstva
nervové oslabenia 
oslabenia pohybového 
ústrojenstva
oslabenia z povolania



ČÍŽ

Kúpeľná dedina Číž má za sebou viac ako storočnú 
históriu. Účinkami prírodnej jódovej liečivej vody a 
balneologickou hodnotou prírodných prameňov sa 
čížsky prameň zaraďuje medzi najvzácnejšie v Európe. 
Zloženie prírodnej liečivej minerálnej vody je 
porovnateľné s liečivou minerálnou vodou 
nachádzajúcou sa v strednom Francúzsku v kúpeľnom 
meste Vichy kde sa zhotovuje svetoznáma kozmetika 
značky Vichy.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: 

Fiľakovský hrad, hrad Šomoška, zámok Halič, 
Hajnáčka, Betliar, Krásna Hôrka, Štítnik, Koceľovce, 
Plešivec, jazerná jaskyňa pri Tisovci

  Rekreačné územia: Slovenské rudohorie, Cerová 
vrchovina, Slovenský kras (jaskyne zapísané do 
zoznamu svetového dedičstva UNESCO), Kurinec, 
prírodné kúpalisko Teplý vrch, Tornaľa – Králik, 
Bánovo, Muránska Huta, Hrádok, medzinárodný 
slovensko-maďarský geopark svetového dedičstva 
UNESCO -  Novohrad - Nógrád

onkologické oslabenia 

oslabenia látkovej výmeny a 
žliaz s vnútornou sekréciou

nervové oslabenia 

oslabenia pohybového 
ústrojenstva

oslabenia z povolania

netuberkulózne oslabenia  
dýchacích ciest

 



SLIAČ

Kúpeľné mesto Sliač sa nachádza v hornatom strednom 
Slovensku, neďaleko Banskej Bystrice a Zvolena, na úbočí 
Slovenského Rudohoria nad údolím rieky Hron v nadmorskej 
výške 373 m. Nachádza sa v lesnatej krajine, obklopené parkmi 
a pláňami, s výhľadom do údolia rieky Hron, na pohronské 
doliny, na Kremnické a Štiavnické vrchy a na západnú časť 
Nízkych Tatier. Podnebie ako dôležitý prirodzený činiteľ 
komplexného kúpeľníctva je pri pomerne malej nadmorskej 
výške a otvorenej polohe kúpeľného miesta dosť teplé, 
pomerne suché a vcelku pokojné.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Banská 

Štiavnica a okolie (svetové dedičstvo UNESCO), Hájniky, 
Kremnica a okolie, Svätý Anton, Žarnovica

  Rekreačné územia: Kováčová, Vtáčnik, Kremnické vrchy, 
Slovenské rudohorie, Štiavnické vrchy, Skalka- Krahule, 
Poľana, Hodrušské jazero, Richnavské jazero, 
Počúvadlianske jazero, Vyhne, Zvolenská Slatina, geopark 
Banskobystrický – náučný chodník okolo pamätníka SNP 
(Banská Bystrica), plavba plťou po rieke Hron zo Sliača do 
Zvolena, cyklocesta do Kováčovej

onkologické oslabenia 
oslabenia obehového 
ústrojenstva
oslabenia pohybového 
ústrojenstva
ženské oslabenia 



KOVÁČOVÁ
Kúpeľná dedina Kováčová sa nachádza v podhorskej oblasti, 
ktorá sa rozprestiera v malebnom úbočí pod výbežkami 
Kremnického pohoria severozápadne od Zvolena v nadmorskej 
výške 290 m. Termálna voda a jej liečebné využitie vstúpili do 
dejín kúpeľníctva koncom 19. storočia V areáli klimatické 
podmienky dotvára kúpeľný les v ktorom prevládajú ihličnaté 
stromy. Základom sú bazénové a vaňové kúpele, doplnené 
termálnymi zábalmi, klasickou, podvodnou i reflexnou masážou a 
komplexnou fyzikálno-rehabilitačnou terapiou. Neodmysliteľný 
je rehabilitačný telocvik.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Zvolenský 

zámok, Banská Štiavnica (svetové dedičstvo UNESCO), 
Kremnica a okolie, Svätý Anton, Žarnovica, Nová Baňa, 
Hronsek (svetové dedičstvo UNESCO), Detva (folklórne 
slávnosti)

  Rekreačné územia: Zvolenská kotlina, Vtáčnik, Kremnické 
vrchy, Slovenské rudohorie, Badínsky prales, Štiavnické vrchy, 
Skalka – Krahule, Poľana, Hodrušské jazero, Richnavské 
jazero, Vyhne, geopark Banskoštiavnický – náučný chodník 
Šachtička – Sásová, cyklocesta do kúpeľného miesta Sliač

oslabenia tráviaceho 
ústrojenstva

oslabenia látkovej 
výmeny a žliaz s 
vnútornou sekréciou

nervové oslabenia 

oslabenia pohybového 
ústrojenstva

oslabenia obličiek a 
močových ciest

ženské oslabenia 

onkologické oslabenia 



SKLENÉ TEPLICE

onkologické oslabenia 
oslabenia tráviaceho 
ústrojenstva
oslabenia látkovej výmeny 
a žliaz s vnútornou 
sekréciou
nervové oslabenia 
oslabenia pohybového 
ústrojenstva
ženské oslabenia
oslabenia z povolania

Kúpeľná dedina Sklené Teplice, patrí medzi najstaršie kúpele na 
Slovensku s bohatou tradíciou a prvá zmienka sa datuje od roku 
1549 kedy ich vo svojej balneografii opísal známy vedec Juraj 
Wernner. Ďalším významným medzníkom bol rok 1786 kedy sa 
Sklené Teplice zapísali do svetovej histórie založením prvej 
vedeckej spoločnosti na svete, ktorá vydávala medzinárodný 
vedecký časopis na svete. Kongresu sa zúčastnila elita vtedajších 
bádateľov a bol medzi nimi aj básnik a bádateľ J.W.Goethe, po 
ktorom je pomenovaný kúpeľný dom. Kúpele prešli rozsiahlou 
rekonštrukciou a sprístupnený je aj európsky unikát Parná jaskyňa.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: kostol sv. 

Lukáša, Banská Štiavnica - svetové dedičstvo UNESCO, 
Arborétum Borová hora a Kysihýbel, Kremnica a okolie, Svätý 
Anton

  Rekreačné územia: termálne kúpalisko, Szabóová skala v v 
Lehôtke pod Brehmi, kamenné more vo Vyhniach, Vyhniansky 
travertín, Vodný raj Vyhne, Šášovský  hrad v Žiari nad Hronom, 
farma Gazdáčik - Banská Belá, Salamandra resort v 
Štiavnických Baniach, ovčia farma Bukovina Bzenica, 
Kremnické vrchy, Štiavnické vrchy, Banskoštiavnický geopark



LUČIVNÁ

Kúpeľná dedina Lučivná sa nachádza v podtatranskom 
prostredí v nadmorskej výške 816 m.n.m. Hlavným 
zameraním je poskytovanie kúpeľnej liečby deťom 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, petangové, floorbalové, ako aj detské parky s 
kĺzačkami, hojdačkami, pieskoviskami, preliezkami, 
kolotočmi a pod. Areál je plne prispôsobený detským 
pacientom.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Spišská 

Belá – Strážky, Veľká Lomnica, Osturňa, Batizovce, 
Švábovce, Betlanovce, Ždiar, Podolínec, Východná, 
Tatranská Lomnica – múzeum TANAPu

  Rekreačné územia: Lopušná dolina – lyžiarske stredisko 
Snowpark Lučivná, Važecká jaskyňa, Belianska jaskyňa, 
Stanišovská jaskyňa, Liptovská Teplička, Starý Smokovec, 
vodopády Studeného potoka, Štrba – Štrbské Pleso 

netuberkulózne oslabenia  
dýchacích ciest



VYŠNÉ RUŽBACHY
Kúpeľná dedina Vyšné Ružbachy sa nachádza na juhovýchodných 
úpätiach Spišskej Magury v nadmorskej výške 623 m. Prvé 
písomné zmienky o liečivých termálnych minerálnych prameňoch 
pochádzajú z roku 1549. V 2. polovici 17. storočia sa stali kúpele 
vyhľadávaným letoviskom poľskej a maďarskej šľachty. Koncom 
19. a v prvej polovici 20. storočia, keď' bola majiteľom kúpeľov 
rod. Zamojských, zaznamenali kúpele najväčší rozmach. Kúpeľné 
miesto má 14 prírodných prameňov. Najvýdatnejším prameňom a 
uhličitým žriedlom v Európe je prameň Izabela ktorým sa zásobujú 
vodoliečebné zariadenia a letné kúpalisko. 
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Spišský hrad, 

Levoča, Bardejov - zapísaný do zoznamu svetového dedičstva 
UNESCO, Ľubovniansky hrad, Červený Kláštor, Gotická cesta, 
Podolínec

  Rekreačné územia: Vyšné Ružbachy: prírodné útvary – 
travertínové jazierko – Kráter - s prírodnou termálnou vodou, 
Spišská Magura, Slovenský raj, splav po rieke Dunajec, 
Pieninský národný park, lyžiarske stredisko – Vyšné Ružbachy, 
Cesta minerálnych prameňov

netuberkulózne 
oslabenia dýchacích 
ciest
onkologické oslabenia 
oslabenia obehového 
ústrojenstva
oslabenia tráviaceho 
ústrojenstva
oslabenia látkovej 
výmeny a žliaz s 
vnútornou sekréciou
oslabenia pohybového 
ústrojenstva
oslabenia obličiek a 
močových ciest
duševné oslabenia 
ženské oslabenia 
oslabenia z povolania



ČERVENÝ KLÁŠTOR

onkologické oslabenia 
oslabenia látkovej výmeny a 
žliaz s vnútornou sekréciou
netuberkulózne oslabenia  
dýchacích ciest
duševné oslabenia 
kožné oslabenia  
oslabenia z povolania  

Kúpeľná dedina Červený Kláštor je od r. 2012 novootvorené 
kúpeľné miesto v miestnej časti Smerdžonka pre širokú 
verejnosť. Prírodná liečivá minerálna voda Smerdžonka je bohatá 
na minerálne látky a sírovodík. Svojou polohou sa nachádza v 
prvom medzinárodnom parku v Európe - Pieninský národný park 
a umožňuje splav na drevených pltiach Prielomom rieky Dunajec. 
V roku 2016 kúpele získali aj vďaka čistému ovzdušiu Pienin 
štatút kúpeľného miesta a nachádzajú sa v blízkosti poľských 
kúpeľov Szczawnica prepojených Pieninskou cestou. 
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Kartuziánsko - 

Kamaludský kláštor zo 14. stor., Kláštorné múzeum, 
Zamagurské folklórne slávnosti 

  Rekreačné územia: splav rieky Dunajec drevenými plťami, 
rafting na Dunajci, športovo-rekreačný rybník, Lávka cez rieku 
Dunajec, Zamagurie, lyžiarske bežecké trate v Pieninách, 
cyklotrasy [Jánošíkov skok, skalné veže Sedem mníchov, bralo 
Sokolica, kúpele Szczawnica (Poľsko)], Belianska jaskyňa, 
Ružbašské krátery, Bachledova dolina – Ždiar, cyklotrasa a 
pešia Cesta minerálnych prameňov



VYSOKÉ TATRY
MČ HORNÝ SMOKOVEC
MČ NOVÝ SMOKOVEC

MČ TATRANSKÁ POLIANKA
MČ TATRANSKÉ ZRUBY

V prírodnom rámci jediných veľhôr celého Karpatského 
oblúka mesta Vysoké Tatry sú v jeho mestských častiach 
situované vysokohorské kúpeľné miesta. Je to súčasne 
turisticky najvýznamnejšie a najvyššie položené stredisko 
turizmu s mnohými hotelmi, reštauráciami, športovými a 
ostatnými zariadeniami. Nadmorská výška 1355 m a 
blahodarný vplyv rozsiahlych komplexov ihličnatých lesov 
predurčujú mesto Vysoké Tatry a dedinu Štrba v miestnej 
časti Štrbské Pleso, pre rôzne zdraviu prospešné aktivity.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: 

Kežmarok (artikulárny kostol), Poprad, Červený Kláštor, 
Spišská Belá – Strážky, Veľká Lomnica, Osturňa, 
Batizovce, Švábovce, Betlanovce, Ždiar, Podolínec, Stará 
Ľubovňa, Hniezdne, Východná, Tatranská Lomnica – 
múzeum TANAPu

  Rekreačné územia: Starý Smokovec, Horný Smokovec, 
Dolný Smokovec, Nový Smokovec, Tatranská Polianka, 
Tatranské Zruby, Tatranská Lomnica, Tatranská Kotlina, 
Tatranská Lesná, Tatranské Matliare, Tatranské Žľaby 

netuberkulózne oslabenia  
dýchacích ciest
oslabenia látkovej výmeny 
a žliaz s vnútornou 
sekréciou
duševné oslabenia 
oslabenia z povolania



Kúpeľné mesto Bardejov sa nachádza na severovýchode 
Slovenska v regióne Šariš. Zachovalé stredoveké centrum je od 
roku 2000 zapísané medzi lokality Svetového dedičstva 
UNESCO.  Kúpeľnú atmosféru dodáva kombinácia moderných 
nových objektov i štýlových víl a liečební v ktorých počas 
svojho pobytu v roku 1895 sa liečila aj cisárovná Sisi, 
manželka cisára Františka Jozefa I.. Kúpeľná časť je obklopená 
hustými ihličnatými lesmi, ktoré už v minulom storočí boli 
vyhľadávané pre svoje mimoriadne liečivé účinky. V súčasnosti 
dotvára Bardejovské Kúpele kolonáda, nový kúpeľný dom, 
zreštaurované a novopostavené liečebné domy. Parkovú úpravu 
dopĺňajú viaceré súčasné umelecké diela.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: Bardejov – 

kultúrne a prírodné svetové dedičstvo UNESCO, Múzeum 
ľudovej architektúry, Šarišské múzeum, Hervatov, 
Ladomírová a Bodružal (súbor drevených kostolíkov – 
svetové dedičstvo UNESCO), hrad Zborov, pamätník Dukla

  Rekreačné územia: medzinárodný park Pieniny, Nízke 
Beskydy, Ondavská vrchovina, Šarišská vrchovina, Slánske 
vrchy, Čergovské pohorie, Lipovec – Šindliar, Dubovica – 
Žliabky, Spišské Tomášovce – Tomášovský výhľad, 
Renčišov – Búče, Drienica – Lysá, Regetovka, Sigord 

onkologické oslabenia 
oslabenia obehového 
ústrojenstva
oslabenia tráviaceho 
ústrojenstva
oslabenia látkovej 
výmeny a žliaz s 
vnútornou sekréciou
netuberkulózne oslabenia 
 dýchacích ciest
nervové oslabenia 
oslabenia pohybového 
ústrojenstva
oslabenia obličiek a 
močových ciest
ženské oslabenia 
oslabenia z povolania
ženské oslabenia

BARDEJOV



ŠTÓS

Kúpeľná dedina 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. Podľa švajčiarskej 
klasifikácie majú kúpele liečivú klímu so stupňom stimulácie 
1, s typickými prvkami horského prostredia. Účinok zdraviu 
vhodného prírodného klimatického prostredia je znásobený 
speleoterapiou v blízkej Jasovskej jaskyni. Svojou vhodnou 
polohou umožňuje medzinárodné výlety do Maďarska.
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: hrad 

Krásna Hôrka, kaštieľ Betliar, Turniansky hrad 
  Rekreačné územia: Tupý vrch, Herľany (jediný gejzír v 

Európe), jaskyne Jasovská, Krásnohorská, Gombasecká a 
Ochtinská aragonitová zaradené do svetového dedičstva 
UNESCO spolu s jaskyňami na maďarskom území, 
Zádielska tiesňava, Národný park Slovenský kras

onkologické oslabenia 
duševné oslabenia 
netuberkulózne oslabenia  
dýchacích ciest
oslabenia látkovej výmeny a 
žliaz s vnútornou sekréciou
oslabenia z povolania
 



NOVÁ ĽUBOVŇA, JAKUBANY
rekreačné ĽUBOVNIANSKE KÚPELE

V údolí potoka Ľubovnianka, pravého prítoku rieky Poprad, 7 
km od okresného mesta Stará Ľubovňa, sa nachádzajú kedysi 
vyhľadávané Ľubovnianske kúpele a v súčasnosti 
nachádzajúce sa v katastrálnom území dedín Nová Ľubovňa a 
Jakubany. Minerálne pramene v ihličnatých lesoch v doline 
Ľubovnianskeho potoka tvoria sústavu zemito - železnatých, 
studených kyseliek. 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. 
  Miesta s kultúrnymi a historickými pamiatkami: 

Ľubovniansky hrad, Ľubovnianske múzeum, kaplnka sv. 
Jána Nepomuckého, Podolínec, hrad Plaveč, Hraničné

  Rekreačné územia: náučný chodník v lesoparku 
informujúci o histórii kúpeľov, okolitej flóre a faune a o 
cenných drevinách, Severný Spiš, najkrajší štít Pienin - Tri 
Koruny, Veterný vrch nad Vyšnými Ružbachmi, Pieninský 
národný park – rieka Dunajec, Spišská Magura, okruh 
Ľubovnianskych kúpeľov, Litmanovský okruh, Jarabinský 
prielom, cyklotrasa a pešia Cesta minerálnych prameňov 

oslabenia tráviaceho 
ústrojenstva
netuberkulózne oslabenia 
dýchacích ciest
oslabenia obličiek a močových 
ciest
ženské a oslabenia 
nervové oslabenia 



SLOVENSKÝ SYSTÉM KVALITY SLUŽIEB V TURIZME 

Systém kvality služieb v turizme (SSKS CR) je inovatívny, reprezentatívny a dobrovoľný nástroj 
určený pre subjekty pôsobiace v turizme v rôznych segmentoch, napr. ubytovanie, gastronómia, 
zimné lyžiarske strediská, akvaparky a kúpaliská, sprievodcovské služby, turistické informačné 
centrá a pod. Systematicky pomáha pri zvyšovaní kvality služieb, získavaní odborných znalostí a 
zvyšovaní konkurencieschopnosti subjektov pôsobiacich v turizme. SSKS CR je nástrojom štátnej 
politiky turizmu, ktorý slúži na podporu rozvoja a zlepšovania kvality poskytovaných služieb. 
SSKS CR vychádza z jednoduchých zásad riadenia kvality, pričom základom je poznanie potrieb 
turistu a neustále zlepšovanie kvality poskytovaných služieb v subjektoch pôsobiacich v turizme. 
Zapojenie subjektov pôsobiacich v turizme do systému umožní získať odborné znalosti a praktické 
skúsenosti z oblasti riadenia kvality v službách, ktoré môžu ďalej využiť pri vlastnom rozvoji. 
Úspešné subjekty získajú prestížnu, medzinárodne porovnateľnú značku, ktorá pre turistu 
predstavuje prísľub kvality služieb a je ocenením práce všetkých zamestnancov v subjekte 
pôsobiacom v turizme. 

I. stupeň SSKS CR 
Hlavným cieľom I. stupňa SSKS 
CR je zavádzanie manažmentu 
kvality do života subjektu 
pôsobiaceho v turizme, jeho 
pochopenie a neustály rozvoj. V 
prvom stupni si osvojí šesť 
jednoduchých zásad starostlivosti 
o kvalitu a pomocou akčného 
plánu prenesie tieto zásady do 
života vo svojom subjekte 
pôsobiacom v turizme.

II. stupeň SSKS CR
Hlavným cieľom II. 
stupňa SSKS CR je 
ďalší rozvoj systému 
zavedeného v prvom 
stupni a overovanie 
dosiahnutej úrovne 
kvality poskytovaných 
služieb.

www.systemkvalitycr.sk



ZDROJE INFORMÁCIÍ 

Google
f  Facebook

vww.sorea.sk

www.ask.sk

www.espa-ehv.eu

www.ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/mineral_waters_en

 

www.spadreams.com/roman-thermal-spas-europe



medzinárodný veľtrh turizmu v Incheba Expo Bratislava
 sa koná každoročne koncom mesiaca január
 



KÚPEĽNÉ MIESTA V SPOJENÍ S GEOTURIZMOM V SIETI GEOPARKOV V 
DLHODOBOM HORIZONTE V REGIÓNOCH TURIZMU



TURIZMUS V KÚPEĽNÍCTVE & WELLNESS V SPOJENÍ S VIDIECKYM 
TURIZMOM A AGROTURIZMOM V REGIÓNOCH TURIZMU 



TURIZMUS V KÚPEĽNÍCTVE & WELLNESS V SPOJENÍ S VINÁRSKYM 
TURIZMOM VO VIDIECKOM TURIZME A AGROTURIZME 



STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA V TURIZME

 Európska norma STN EN 13809 charakterizuje rôzne typy sprievodcov v turizme a podstatne 
charakterizuje nasledovné typy:
 vedúci zájazdu (tour manager-reiseleiter-directeur de circuit),
 doprovod (tour escort – reisebegleiter-accompagnateur),
 delegát (local representative – ortlicher vertreter – representant local),
 turistický sprievodca (touristguide – fremdenführer- guide interpréte),
 asistent,
 hostes/-ka,
 horský sprievodca (vodca),
 športový inštruktor,
 animátor,
 riaditeľ plavby (cruise director).

Vo väčšine krajín EÚ  je vhodné používať nasledovnú terminológiu:
 Turistický sprievodca (EN13809:2003, 2.3.5 – tourist guide; guide touristique / guide-interpréte; Gäste-/

Fremdenführer) je osoba, ktorá sprevádza turistov v jazyku podľa svojho výberu a interpretuje oblasti 
kultúrneho a prírodného dedičstva, osoba ktorá má spravidla kvalifikáciu špecifickú pre danú oblasť, 
ktorú spravidla vydáva alebo uznáva príslušný orgán.

 Manažér turizmu (EN13809:2003, 2.3.2 – tour manager; directeur de circuit; Reiseleiter) je osoba, ktorá 
riadi a dohliada na trasu v mene prevádzkovateľa zájazdu, pričom zabezpečuje, aby sa program 
vykonával v súlade so zmluvou medzi organizátorom zájazdu a cestujúcim turistom a poskytuje miestne 
praktické informácie.

 Sprievodca (EN13809:2003, 2.3.3 – tour escort; Accompangateur; Reisebegleiter) je zástupca cestovnej 
kancelárie poskytujúci všeobecnú starostlivosť o turistov.

 Prehliadková trasa ( EN13809:2003, 6.3.6 – tour guidé; Geführte Tour) je prehliadka stanovenej dĺžky, 
ktorá obsahuje citované prvky kultúrneho alebo prírodného dedičstva dediny/mesta alebo územia, ktoré 
vykonáva turistický sprievodca.



TRENDY KÚPEĽNÍCTVA & WELLNESS V TURIZME

Talasoterapia využíva liečivú morskú vodu, prímorskú klímu, morské 
bahná a morské riasy - prináša klientom nielen relaxačné účinky, ale aj 
uzdravujúce účinky.
Ajurvéda - tzv. veda života - vnáša do tradičnej medicíny systém 
pochádzajúci z indického subkontinentu a považuje sa za spôsob k udržaniu 
rovnováhy výživy, spánku a zdravého sexu, ako hlavných faktorov na ceste 
k optimálnemu zdraviu.
Fango využíva liečivé prírodné blato z liečivého bahnaobsahujúceho 
prírodné minerálne zdroje s dlhšou časovou výdržou a priľnavosťou na tele.
Geoturizmus vyzdvihuje prírodné dedičstvo v geoparkoch aj ako 
výchovno-vzdelávací prostriedok (náučné turistické chodníky) v 
geologických a environmentálne zdraviu vhodných klimatických 
prostrediach a vyžaduje príslušný stupeň ochrany na zachovanie náplne 
geoparku. Pre kúpeľníctvo  v turizme je významná aktívna pešia chôdza vo 
forme tzv. geokešing, Active Walking alebo Nordic Walking.
Biorezonančná terapia vykonávaná špičkovým prístrojom „Bicom 
Optima“ pomáha pri dobití pozitívnej energie, odstránení stresu, 
antinikotínovej terapii, pomáha pri chudnutí a odstraňuje všetky druhy 
alergií.
AYUSH - (Ajurvéda, Yóga, Naturopatia, Unani, Siddha, Homeopatia) sa 
zaoberá alternatívnymi relaxačno-liečebno-ozdravnými postupmi 
integrovanými s modernou medicínou so zámerom a zvýšením ich 
prijateľnosti, ako vedecký a spoľahlivý alternatívny systém vhodného 
nadobudnutia zdravia.



ROZVOJOVÉ PRODUKTY TURIZMU V KÚPEĽNÍCTVE & WELLNESS

Vzhľadom na vývoj a požiadavky turistov vznikajú nové produkty a formy v turizme na základe:
 motivácie turistu:
 Kúpeľnícky turizmus alternatívnej medicíny – uplatňovanie jaskynného turizmu (speleoterapia),    

  talasoterapie, ajuvérdy, fytoterapie, thajských, ázijských a exotických masáží, fango a pod.
 Kúpeľnícky gastroturizmus – návšteva poskytovateľov s gastronomickými ponukami špecificky 

pripravovaných jedál, delikatesami a kulinárskymi zážitkami, jedlá z bio-potravín a sviežich 
potravín, špeciality zdravého varenia a ochutnávky zdravej výživy, udalosti prírodnej zdravej 
výživy, bio-potraviny a svieže potraviny, kurzy zdravého varenia a pod.

 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.

 Kúpeľnícky turizmus a geoturizmus – turizmus v Sieti geoparkov Slovenska pre peších na 
vyhradených chodníkoch v zdravotne vhodnom klimatickom prostredí, napr. tzv. geokešing, active 
walking, nordic walking, classic walking a pod.

 Kúpeľnícky turizmus v audiovizuálnom priemysle – účasť na cestovateľských filmoch s obsahom 
vykonávania rôznych kúpeľníckych a wellness procesov, premietanie fotografií so slovným 
popisom a pod.

 cieľových skupín turistov:
 Turizmus „strieborných kufrov“ - výlučne pre seniorov.
 Turizmus zameraný na LOHAS (Lifestyle of Health and Sustainaibility – Zdravý životný štýl a 

udržateľnosť) – rešpektovanie prírody, krajiny, zdraviu vhodné klimatické prostredie a zaužívané 
zvyky miestneho obyvateľstva.

 Turizmus „kóšer“ a „halal“ - rešpektovanie rastlinnej a živočíšnej výroby, tzv. čisté mäsové a iné 
potravinové produkty, turizmus založený na rôznych filozoficko-náboženských smeroch, napr. 
joga, kalanetika, pilates, meditácie a pod.



plná verzia značky Slovensko

„značku Slovensko mimovládne právnické a fyzické osoby implementujú v 
tlačových a digitálnych  materiáloch s celoslovenskou pôsobnosťou v súčinnosti s 
dizajn manuálom dobrovoľne“
http://www.mzv.sk/znacka-slovenska/strucny-prehlad-doterajsich-aktivit
http://slovakia.travel/na-stiahnutie

značka Slovensko pre segment turizmu

ZNAČKA SLOVENSKO – 
JEDNOTNÁ IDENTITA PREZENTÁCIE SLOVENSKA



Valné zhromaždenie OSN v 07/2017 prijalo rezolúciu ku konečnému setu indikátorov Agendy 2030, 
ktorými sa bude merať pokrok v dosahovaní cieľov. UNWTO prijalo v 12/2017 ciele udržateľného 
rozvoja turizmu. Národný investičný plán SR na roky 2018 - 2030 takisto charakterizuje prioritné témy.

CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA - AGENDA 2030

V SYNERGII S KÚPEĽNÍCTVOM V TURIZME

- participácia kúpeľníctva v turizme



CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA 
DOMÁCEHO A MEDZINÁRODNÉHO KÚPEĽNÍCTVA V TURIZME

Agenda 2030

Pripojte sa k nám na ceste do roku 2030 
ľudia | planéta | prosperita | mier | partnerstvo

- participácia kúpeľníctva v turizme

2030



ĎAKUJEM 
ZA POZORNOSŤ

DOVIDENIA
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