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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.



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 MINERÁLNA VODA, KLIMATICKÉ PODMIENKY, 
ZDRAVÉ POTRAVINY



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



 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.



Voda 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 je vyhradená prírodná vodná plocha a s ňou súvisiace prevádzkové       

  plochy s vybavením tvoriacim neoddeliteľný celok.
   Umelé - budované - kúpalisko je krytá alebo nekrytá stavba určená na kúpanie a s ňou       

  súvisiace prevádzkové plochy s príslušným vybavením.
   BIO kúpalisko používa na čistenie a filtráciu vody len vodné rastliny, prospešné baktérie,   

  mechanické filtre, čerpadlá, štrk a piesok voda je úplne bez chémie.
Voda na kúpanie sa identifikuje a každoročne vykoná kontrolu Úrad verejného zdravotníctva 
SR v zastúpení Regionálneho úradu verejného zdravotníctva v spolupráci s orgánom štátnej 
vodnej správy a  prípadne aj v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a vyhlasuje 
vody určené na kúpanie. 

VODA URČENÁ NA KÚPANIE



INTERVENČNÁ PYRAMÍDA KÚPEĽNÍCTVA V TURIZME
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WELLNESS DIMENZIE 

Wellness najčastejšie býva definovaný ako "stav prijatia celkovej spokojnosti a 
vyrovnanosti so súčasným stavom našej osoby."  Pojem wellness sa skladá z dvoch slov – 
well-being a fitness. Slovo wellness má predstavovať kombináciu dobrého pocitu, zdravia 
a pohody. Wellness možno opísať ako pozitívny stav celkového zdravia jedinca, ktorý sa 
vyjadruje prostredníctvom úrovne kvality života a pocitu pohody. Wellness je v zásade životný 
štýl a má za cieľ dosiahnuť prežívanie radosti zo života.

Dimenzie:
 Fyzické wellness 
 Duševné wellness 
 Intelektuálne wellness 
 Sociálne wellness 
 Wellness a kariéra 
 Emocionálne wellness 
 Environmentálne wellness
 Oxygen – aromaterapia wellness 
 Finančné wellness 
Wellness a zdravotná starostlivosť 
Mentálne wellness 



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.
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SEGMENTÁCIA TURISTOV PODĽA ZÁUJMU TRHOV

podľa: fyzického veku
               mladý do 25 rokov, stredná generácia,   
                rodiny s deťmi, seniori 60+, seniori s    
                vnúčatami a pod. 

podľa: špecifických vlastností
                  pocity a skúsenosti v turizme, významné     
                  rodinné stretnutia, single turista, LGBTI, turista  
                   s domácim miláčikom (pes, papagáj, akváriové 
                  rybičky, mačky), romantický útek vo dvojici,      
                   ťažko zdravotne postihnutý a pod.

podľa: ľudových tradičných zdrojov
                      hudobné slávnosti, vystúpenia tanečných a           
                      hudobných súborov, folklórne skupiny a sólisti,   
                       ľudové folklórne festivaly a pod.

podľa: gastronomických produktov
                     kulinárske a gastronomické produkty z 
                     domácej rastlinnej a živočíšnej výroby, vidiecke 
                     zabíjačky, cibuľové slávnosti, lesné plody, 
                     vinárstvo, poľovníctvo, rybárstvo a pod.



SEGMENTÁCIA PODĽA CIEĽOVÝCH SKUPÍN TURISTOV 

Aktívny turista – letné športy, voda a aktívny pohyb, hory a turistika, zimné športy, 
náročné turistické vychádzky a pokoj v prírode 
Pasívny turista – zdravie a pohoda (SPA wellness), oddych, relax, rekreácia, 
regenerácia
Turista zameraný na poznávanie – kultúrne dedičstvo, tradičný vidiek a ľudová 
kultúra, miestna gastronómia, pamiatky UNESCO
Turista vyhľadávajúci zábavu – spoločenské ľudovo-umelecké kultúrne podujatia, 
zážitkový cestovný ruch, hudobné festivaly, atraktívne regionálne podujatia
Turista vyhľadávajúci obchod a vzdelávanie – MICE - kongresový a incentívny 
(vzdelávací) turizmus, nakupovanie domácich výrobkov z dreva, kože, drôtov a pod.



STAROSTLIVOSŤ O KLIENTA V TURIZME

 Európska norma STN EN 13809 charakterizuje rôzne profesie sprievodcov v turizme a podstatne 
vymenúva 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.



PROFESIE STAROSTLIVOSTI O KLIENTA V TURIZME

  Pre profesie na Slovensku vo vzdelávacej kvalifikácii sektorovou radou Obchod, marketing, gastronómia 
a cestovný ruch v rámci Národnej sústavy kvalifikácii možno charakterizovať profesijné kvalifikácie s 
navrhovanými príslušne výstižnými názvami napr. pre: 

 turistický sprievodca / sprievodca v turizme (okrem regionálneho sprievodcu); Kód kvalifikácie: 
C5113002-00664, Úroveň SKKR: 5, SK ISCO-08: 5113002, - 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 / vedúci zájazdu; Kód kvalifikácie: U1222002-00750, Úroveň SKKR: 4, SK ISCO-
08: 1222002, - 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 z  oblasti kultúrneho a prírodného 
dedičstva, osoba ktorá má spravidla kvalifikáciu špecifickú pre danú oblasť, ktorú spravidla vydáva 
alebo uznáva príslušný orgán

 manažér starostlivosti o klientov v turizme / vedúci turistického zájazdu; Kód kvalifikácie: 
C1222003-00751, Úroveň SKKR: 6, SK ISCO-08: 1222003 - 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 poskytuje miestne, regionálne a národné praktické 
informácie, osoba ktorá má spravidla kvalifikáciu špecifickú pre danú oblasť, ktorú spravidla vydáva 
alebo uznáva príslušný orgán

 sprievodca / delegát cestovnej kancelárie; Kód kvalifikácie: U5113004-01432, Úroveň SKKR: 4, SK 
ISCO-08: 5113004 - zástupca cestovnej kancelárie poskytujúci všeobecnú starostlivosť o turistov, osoba 
ktorá má spravidla kvalifikáciu špecifickú pre danú oblasť, ktorú spravidla vydáva alebo uznáva 
príslušný orgán

 horský sprievodca / turistický sprievodca v horách; Kód kvalifikácie: C5113003-01427, Úroveň 
SKKR: 5, SK ISCO-08: 5113003 - osoba, ktorá sprevádza turistov po horskom teréne a horských 
chodníkoch aj s inštalovanými lanami a reťazami v horskom prostredí, resp. viafaretami s úväzom 
spravidla bez použitia horolezeckej výstroje, osoba ktorá má spravidla kvalifikáciu špecifickú pre danú 
oblasť, ktorú spravidla vydáva alebo uznáva príslušný orgán  



STAROSTLIVOSŤ SPRIEVODCU O KLIENTA V TURIZME

Sprievodca v rámci starostlivosti o klienta v turizme je:
 nepriamym reprezentantom dediny, mesta, regiónu turizmu i štátu,
 prispievateľom k tomu, či sa turista bude cítiť príjemne a aký celkový dojem v ňom pobyt zanechá,
 rozhodcom, ktoré pamiatky, prírodné bohatstvo a objekty turista počas svojho pobytu uvidí a priamo 

navštívi,
 prispievateľom svojím účinkovaním k lepšiemu pochopeniu dejín, tradícii a spôsobu života v 

navštívenej územnej oblasti, čím výrazne napomáha k podpore turizmu,
 profesionalitou a veľkosťou svojej osobnosti dokáže nadchnúť svojich poslucháčov a vzbudiť v nich 

hlboký záujem, ktorý turistov motivuje predĺžiť si pobyt, alebo k rozhodnutiu vrátiť sa a navštíviť 
danú územnú lokalitu opakovane,

 mostom spájajúcim národy a ich kultúry,
 osoba prvého kontaktu s návštevníkmi - turistami - dôverne pozná ich potreby, radosti, strasti a 

želania,
 vlastníkom poznatkov o tom, ako sa turistovi páčilo (čo našiel, čo postrádal, čo ho potešilo, čo mu 

vadilo…),
 významným senzorom pre objektívnu analýzu slabých a silných stránok v službách, ako aj pre 

manažment destinácií,
 zabezpečovateľom príslušného programu pre účastníkov zájazdu vrátane nákupu potrebných 

vstupeniek, cestovných lístkov, rezervovania miest v reštaurácii, platenie konzumácie v reštaurácii 
za celú skupinu,

 riešiteľom prípadných špeciálnych želaní účastníkov zájazdu či vzniknutých problémov s 
pracovníkmi ubytovacieho zariadenia, kde sú účastníci zájazdu ubytovaní,

 manažérom o prípadných nevyhnutných zmenách programu - vykonávanie potrebného tlmočenia a 
pod.



 PODPORA KÚPEĽNÍCTVA V 

DOMÁCOM TURIZME

Ciele Programu podpory rozvoja kúpeľníctva v domácom turizme na Slovensku 
 zvýšiť povedomie obyvateľov o možnostiach trávenia dovolenky v tuzemskom území,
 zabezpečiť vyššie využívanie existujúcich kúpeľníckych kapacít najmä v mimosezónnom 

období,
 vytvoriť podmienky pre účasť sociálne slabších vrstiev obyvateľstva,
 skvalitniť regionálne produkty a využiť ich v rozširovaní ponuky v spojení s ďalšími hlavnými 

druhmi, resp. produktovými skupinami domáceho turizmu ako sú vidiecky turizmus a 
agroturizmus, geoturizmus, zážitkový turizmus a pod.

Možnosti domáceho turizmu v kúpeľníctve a wellness pobytoch v prepojení s osobitne vhodnými 
prvkami zimného a letného turizmu, mestského a kultúrno-poznávacieho turizmu, vidieckeho 
turizmu a agroturizmu, kongresového turizmu, geoturizmu, cykloturizmu, cirkevno-sakrálnej, 
nostalgickej, horskej, vodnej, poľovníckej, športovej, oddychovej a inej formy turizmu naznačujú 
šírku problematiky a s tým súvisiaceho udržateľného domáceho turizmu pre rozvoj na Slovensku. 



KLASIFIKAČNÉ ZNAKY UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

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. 



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



OCHRANA A BEZPEČNOSŤ UBYTOVACÍCH ZARIADENÍ

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 kúpeľnom turizme a odborná príprava zamestnancov v   
  bezpečnostných službách,

 dostupnosť a kvalita informácií o bezpečnostných aspektoch v stravovaní,

 dostupnosť hlásičov požiaru, evakuačných plánov, havarijných postupov a zariadení na          
  zníženie škôd v prípade nehôd,

 oznamovanie rizík a nehôd miestnym bezpečnostným orgánom (hasiči, policajti).



OCHRANA A BEZPEČNOSŤ TURISTOV

V prípade ubytovacích služieb v kúpeľnom turizme je vhodné venovať osobitnú pozornosť najmä:

  konzistentnému vymedzeniu objektov ubytovacích zariadení (typ, vek, veľkosť, výška),

  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 pohybu a vstupu do ubytovacích zariadení formou                      
 priemyselných kamier, systému uzamknutia izieb digitalizovanou magnetickou kartou, výkonu     
 hotelovej bezpečnostnej služby (hotelový detektív) a pod.



 DIGITALIZÁCIA A POPULARIZÁCIA V TURIZME 

      Google 
      Slovensko

e-mail

facebook

twitter  #UNWTO

Linkeldin



ZÁSADY KÚPANIA V TERMÁLNYCH, BUDOVANÝCH A PRÍRODNÝCH KÚPALISKÁCH

Kúpajúci sa turisti pri návšteve kúpalísk by mali vo vodách určených na kúpanie dodržiavať 
nasledovné zásady:
 Najbezpečnejšie je kúpanie na oficiálne prevádzkovaných kúpaliskách a na vodných plochách, 

ktorých kvalita je monitorovaná orgánmi verejného zdravotníctva.
 Do vody vstupovať postupne a vyhýbať sa prudkému ochladeniu organizmu.
 Do hlbokej vody by sa mali odvážiť iba zdatní plavci spravidla nie jednotlivo.
 Pred vstupom do bazénu si všímať farbu vody, zákal alebo zápach, resp. plávajúce nečistoty na 

hladine.
  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.
 Nevstupovať do vody, ktorá pôsobí na základe senzorických vlastností (farba, zákal, priehľadnosť 

a pach) odpudivo.
 Nekúpať sa vo vodách, kde sa zhromažďuje vodné vtáctvo a v okolí ktorých sa nachádzajú 

uhynuté vtáky alebo zvieratá.
 Neskákať do vody tam, kde je to zakázané z dôvodu ublíženia seba samého ako aj iných osôb a 

turistov. 
 Rešpektovať upozornenia v okolí vodnej plochy a pokyny prevádzkovateľov.
 Pred každým vstupom do bazénu kúpaliska sa osprchovať a prejsť brodiskom.
 Po každom kúpaní sa dôkladne osprchovať a prezliecť do suchého oblečenia.
 Neodporúča sa nechávať deti bez dozoru dospelej osoby.
 Použivať toalety a dodržiavať zásady osobnej hygieny.
 Rešpektovať výstražné značenia pri bazéne.
 Dodržiavať prevádzkový poriadok kúpaliska.



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. 
Zájazd - balík služieb turizmu - je kombinácia minimálne dvoch služieb turizmu 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 meno, platobné údaje a emailová adresa turistu 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 - spravidla turista si rezervuje samostatne a často aj v rozdielnych časových 
obdobiach, hoci na účely tej istej cesty alebo dovolenky, kombináciou cestovných služieb. 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 



PROCES POSKYTNUTIA A REALIZÁCIE INVESTIČNEJ POMOCI

Investičným zámerom sa rozumie projekt počiatočnej investície zameraný na vybudovanie nového 
alebo rozšírenie existujúceho komplexného strediska turizmu poskytujúce najmenej tri služby 
turizmu, napr. ubytovacie služby, stravovacie služby, doplnkové služby – lyžovanie, kúpanie, 
športovo-relaxačné služby, kultúrno-poznávacie služby, ktoré tvoria jeden celok v jednej lokalite.



POSKYTNUTIE INVESTIČNEJ POMOCI V REGIÓNOCH
 dotácie na dlhodobý hmotný a dlhodobý nehmotný majetok 

  úľavy na dani z príjmov

 príspevky na vytvorené pracovné miesta v zónach

 prevod nehnuteľného majetku alebo nájmu za nižšiu hodnotu

intenzita investičnej pomoci

25 %
25 %

25 %

35 %

35 %

35 %

35 %
0 %



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 



INVESTIČNÝ ZÁMER NA POSKYTNUTIE
 INVESTIČNEJ POMOCI

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 životné prostredie.
 Údaje o požadovaných formách investičnej pomoci.
 Prílohy.
 Potvrdenie údajov.

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.

 Možnosť uplatnenia zrýchleného odpisovania investícií v kúpeľníctve na 6 rokov.



INVESTOVANIE A SPÁJANIE
PRE UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

KÚPEĽNÍCTVA & WELLNESS 

Európska únia (EÚ) momentálne potrebuje energiu z tej najspodnejšej úrovne, a to z miest 
a regiónov. Tie v EÚ totiž môžu prispieť k rozvoju blaha občanov a investícií. Na tlačovej 
konferencii 7. Európskeho samitu regiónov a miest konaného 8.-9. júla 2016 v Bratislave 
uviedol predseda Európskeho výboru regiónov Markku Markkula: 
 hlavnou témou je potreba investícií a lepších spojení subjektov aj cezhraničných s       

cieľom dosiahnuť inteligentnejší, ekologickejší a udržateľnejší rast
 využiť na maximum strategický investičný balík EÚ (300 mld. € do roku 2020) 
 ponúknuť investorom kvalitné projekty tak, aby umožnili vidieku, mestám a                     

 regiónom stať sa inteligentnými a formovať politiky, ktoré budú udržateľné
 zjednodušiť čerpanie eurofondov
 dostať najmodernejšie technológie priamo na naše územie
 spoločne riešiť problémy, ktoré sa týkajú napr. výstavby bytov, mobility, ochrany             

 životného prostredia, tvorby pracovných miest, nárastu extrémizmu či migrácii
    
Európsky výbor regiónov podporuje víziu budúcnosti Európy založenú na posilnení 
investícií na podporu súdržnosti, udržateľného rastu a tvorby pracovných miest na vidieku, 
v mestách a regiónoch.



EURÓPSKE ŠTRUKTURÁLNE A INVESTIČNÉ FONDY (EŠIF)
V PROGRAMOVOM OBDOBÍ 2014 - 2020

OPERAČNÉ PROGRAMY CIEĽA: INVESTOVANIE DO RASTU A ZAMESTNANOSTI



Dvojkolový systém posudzovania žiadostí o Európske štrukturálne a investičné fondy
1. kolo - žiadateľ predloží stručne vypracovaný projektový zámer v ktorom popíše cieľ projektu, 
jeho prínosy a predpokladané oprávnené výdavky. Odborná komisia zámer posúdi a žiadateľovi 
odporučí alebo neodporučí, aby sa projektu ďalej venoval a oznámi žiadateľovi splnenie alebo 
nesplnenie podmienky výzvy.
2. kolo – žiadateľ na základe odporučenia a splnenia podmienok výzvy spracuje komplexne 
projekt. Užívateľovi neposkytuje nenávratný finančný príspevok poskytovateľ na základe 
zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ale sú mu poskytnuté až následne zo 
strany prijímateľa, resp. partnera na základe osobitnej písomnej zmluvy.

ZJEDNODUŠENIE POSKYTOVANIA PRÍSPEVKOV Z 
EURÓPSKYCH ŠTRUKTURÁLNYCH A INVESTIČNÝCH FONDOV

Vykazovanie výdavkov - žiadateľ si bude môcť vykazovať paušálne sumy na nepriame 
výdavky (výdavky na administratívu projektu, pohonné hmoty, energie, elektronické a mobilné 
služby a pod.) v určitých prípadoch až do výšky 40 % z projektu. Poskytovateľ uvedie vo výzve 
podmienky uplatnenia zjednodušeného vykazovania výdavkov a spôsob výkonu kontroly.



INTEGROVANÝ REGIONÁLNY OPERAČNÝ PROGRAM



OPERAČNÝ PROGRAM KVALITA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA



OPERAČNÝ PROGRAM ĽUDSKÉ ZDROJE





PRÍKLAD INVESTOVANIA A SPÁJANIA SYNERGICKO-
KOMPLEMENTÁRNYM FINANCOVANÍM z Európskych štrukturálnych a 

investičných fondov v programovom období 2014 - 2020 



OPERAČNÉ PROGRAMY CIEĽA: EURÓPSKA ÚZEMNÁ SPOLUPRÁCA



PROGRAMY  CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE INTERREG V-A



OPERAČNÉ PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
 V KONTEXTE PODPORY TURIZMU



OPERAČNÉ PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
 V KONTEXTE PODPORY TURIZMU



OPERAČNÉ PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
 V KONTEXTE PODPORY TURIZMU



OPERAČNÉ PROGRAMY CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE
 V KONTEXTE PODPORY TURIZMU



PROGRAMY NADNÁRODNEJ SPOLUPRÁCE

PROGRAMY MEDZIREGIONÁLNEJ SPOLUPRÁCE



PROGRAM INTERREG STREDNÁ EURÓPA 2020 



REGIÓNY TURIZMU V SAMOSPRÁVNYCH KRAJOCH



 TERMÁLNA VODA V MIESTACH TERMÁLNYCH KÚPALÍSK 

Veľmi nízko termálna voda 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
Nízko termálna voda nad 30°C - 40°C - Sobrance, Bešeňová, Zlatno, Rajecké Teplice, Malé a 
Veľké Bielice, Vieska, Lúčky, Vyhne, Handlová, Trenčianske Teplice, Chalmová
Stredne termálna voda nad 40°C - 70°C - Štúrovo, Vrbov, Kováčová, Komárno, Čilistov, Sklené 
Teplice, Nesvady, Koš, Dvory nad Žitavou, Bojnice, Turčianske Teplice, Vlčany, Diakovce,  
Galanta, Kráľová pri Senci, Chorvátsky Grob, Senec
Vysoko termálna voda nad 70°C - 100°C - Dunajská Streda, Topoľníky, Stretava, Veľký Meder, 
Tvrdošovce, Podhájska
Kategorizácia termálnych kúpalísk podľa kritérií: (1) teplota vody; (2) výdatnosť zdroja; (3) 
minerálne látky rozpustené vo vode; (4) lokalita zeme
I. kategória - Bešeňová, Bojnice, Čalovo, Diakovce, Dunajská Streda,, Patince, Podhájska, Rajecké 
Teplice, Senec, Štúrovo, Veľký Meder, Sládkovičovo, Trenčianske Teplice, Vrbov, Vyšné Ružbachy
II. kategória - 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. kategória - Dolná Strehová, Dvory nad Žitavou, Gabčíkovo, Hrnčiarske Zálužany, Horná 
Potôň, Chorvátsky Grob, Koplotovce, Malé Bielice, Tvrdošovce, Valalíky, Veľké Kapušany



  TERMÁLNE, UMELÉ (BUDOVANÉ), PRÍRODNÉ A BIO KÚPALISKÁ, 
AKVAPARKY A SPA WELLNESS V REGIÓNOCH TURIZMU SLOVENSKA



Hlavné mesto Slovenska Bratislava sa nachádza v západnej časti Slovenska pri medzinárodnej rieke 
Dunaj a v roku 1776 bol 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 pešie vychádzky v Bratislave je pieskovisko Sandberg, svetoznáma paleontologicka 
lokalita zdraviu vhodným klimatickým prostredím. Archeologicky tu bolo nájdených 300 druhov 
skamenených organizmov, ktoré sú pozostatkom mora z pred 14 - 16 miliónmi rokov. Prírodné 
kúpalisko Areál Zdravia Zlaté piesky je považované za prímestský areál relaxu, športu s hotelom a 
autokempingom. 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. 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 pramene. Prírodné kúpalisko - 
Slnečné jazerá - v Senci je obľúbeným rekreačno-relaxačným letoviskom s vodnou plochou s 5 
jazerami vybavenými rôznymi vodnými atrakciami. K dispozícii sú aj masáže, bazény, vírivky 
jakuzzi wells, sauny a posilňovne. Mierny tok Malého Dunaja so širokými meandrami v Podunajskej 
nížine sú vhodným miestom na splavy, potápanie, rybolov a vodný turizmus.

BRATISLAVA  a okolie



KAMENNÝ MLYN

Bio kúpalisko BOROVICA

Medzi Malackami a Stupavou sa nachádza BIO kúpalisko Borovica – Kamenný Mlyn v 
okrese Plavecký Štvrtok. Medzi borovicami typickými pre túto oblasť je 80 metrov dlhý 
bazén. Samozrejme, nachádza sa tu aj čistiaca časť bazéna. V nej okrem vodných rastlín žijú 
jesetery, žaby, mloky alebo vodné slimáky, ktoré sa s rastlinami starajú o dokonalo vyvážený 
vodný ekosystém. Zaujímavosťou je, že bazén môže byť otvorený maximálne 10 hodín 
denne. Zvyšných 14 hodín potrebujú rastliny na regeneráciu. Súčasťou areálu je aj malý 
detský bazén, ihriská, bufety alebo ležadlá poskytované zadarmo. Plážový volejbal, 
bedminton, stolný tenis, softtenis sú pre návštevníkov zdarma. Ďalšie možnosti turistického 
vyžitia sú minigolf v tieni stromov,  prechádzky v okolitých lesoch a turistika v Malých 
Karpatoch s vychádzkami na blízke hrady (Pajštún, Devín, Plavecký Hrad a iné). Príjemný 
oddych poskytuje celý areál Kamenného Mlyna v borovicových lesoch Záhoria. Areál ponúka 
prírodnú reštauráciu s terasou, plážovú kaviareň a detský kútik s atrakciami (skákací hrad, 
hojdačky, trampolína, preliezky, pieskovisko).  Bio-bazény pracujú na báze vlastného čistenia 
vody, čo zabezpečujú vodné rastliny vo filtračnej časti bazéna. Ak k tomu pridáme okolitú 
prírodu, krásu kvitnúcich lekien, vyvoláva to pocit príjemnosti a sviežosti a zdravé kúpanie v 
srdci prírody.



SENEC

AQUAPARK

Akvapark Senec je rekreačno-relaxačný vodný svet s celoročnou prevádzkou ponúka množstvo 
vodných atrakcií, sauny a masáže. Nachádza sa na známom rekreačnom letovisku Slnečné jazerá-
sever v Senci. Svojim zameraním a situovaním poskytuje oddych a relax v príjemnom prostredí 
vyhľadávaného letného strediska. Areál ponúka celoročne 6 bazénov s teplotou vody 280C až 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.



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 
toboganový systém so siedmimi tobogánmi., park, stravovacie i ubytovacie zariadenia, 
minigolfové, tenisové, volejbalové a detské ihriská. Areál tiež ponúka masážne centrum so 6 
priestormi s relaxačnými a exotickými masážami, pedikúru alebo manikúru a saunový svet (fínska, 
bio, infra a parná) so soľnou kabínou. 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 pieskovú pláž, resp. vodné 
bicykle v jazere areálu. Milovníci pohybu majú možnosť sa aktivizovať na športových ihriskách, 
napr. plážový minigolf, multifunkčné ihrisko, stolný tenis, vonkajší šach a pod. Thermalpark 
ponúka bazén relaxačný, rekreačný, veľký zážitkový, wellness i detský bazén, jacuzzi, ubytovanie, 
kemp, reštauráciu a rýchle občerstvenie. Prírodná termálna minerálna voda s teplotou 26°C až 
39°C má priaznivé účinky na pohybové ústrojenstvo.



GALANTA

TERMÁL CENTRUM GALANDIA

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.
Termálne kúpalisko je uzavreté a pripravené na opravy a rekonštrukciu.



HORNÉ SALIBY

RELAXAČNO – REHABILITAČNÉ CENTRUM

Na termálnom kúpalisku v Horných Salibách v okrese Galanta 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.



SLÁDKOVIČOVO

TERMÁLNE KÚPALISKO VINCOV LES

Veľkou atrakciou je termálne kúpalisko Vincov les, kde turistom okrem piatich bazénov je 
ponúkané aj ubytovanie a stravovanie. Mnohí tejto vode pripisujú pozitívne účinky a kúpalisko 
navštevujú s cieľom uzdraviť sa. Termálne kúpalisko s celoročnou prevádzkou ponúka vonkajšie aj 
vnútorné bazény. Z termálneho vrtu vyviera minerálna voda s teplotou 61°C (podľa balneologickej 
klasifikácie - horúca voda), prekračujúcu bod tolerancie kože a slizníc ľudského tela. Minerálnu 
vodu je potrebné chladiť a pri teplote vody 38°C až 39°C a dĺžke trvania kúpeľa 20 minút je možné 
dosiahnuť relaxáciu svalstva. Efekt hypertermálneho kúpeľa je využívaný predovšetkým pri 
oslabeniach pohybového aparátu. Termálne kúpalisko ponúka rekreačné a športové možnosti v 
piatich 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 sú 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. 



NESVADY

THERMÁL NESVADY - NASZVAD

Mesto Nesvady sa nachádza na južnom Slovensku v okrese Komárno v Trnavskom 
samosprávnom kraji. Veľkosťou, významom a dosiahnutým stupňom rozvoja sídelných a 
sociálno-ekonomických aktivít patrí medzi najdôležitejšie sídla okresu Komárno. Termálne 
kúpalisko Nesvady s celoročnou prevádzkou má 5 bazénov - rekreačný, zážitkový, sedací, 
ochladzovací a detský. Okrem bazénov s geotermálnou vodou od 18°C do 39°C - vyviera z hĺbky 
1504 m s teplotou 62°C - sú k dispozícii bazénová terasa s lehátkami, detské ihrisko, zelená 
plocha na opaľovanie, reštauračné a stravovacie zariadenie, ako aj ubytovanie v rodinnom 
penzióne. Okrem kúpania môžu turisti využívať rôzne akcie organizované termálnym kúpaliskom 
(večerné kúpanie, silvestrovské a novoročné kúpanie, aquadance, romantické kúpanie, 
spomienkové kúpanie, penová párty a pod.), relaxovať a využívať masáže klasické, masáže 
horúcimi lávovými kameňmi alebo bankovanie. Geotermálna voda svojimi fyzikálnymi 
vlastnosťami a chemickým zložením priaznivo pôsobí na ľudský organizmus, najmä na pohybové 
ústrojenstvo, nervový systém, ľudskú pokožku a posilňuje imunitný systém. Pobyt je možné 
spestriť výletmi do okolia, mesto sa nachádza v strede trojuholníka troch miest Hurbanovo, Nové 
Zámky a Kolárovo vzdialených do 10 km, ako aj spoznať miestnu kultúru a prírodné krásy 
Žitného ostrova. 



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, morský kúpeľ, soľná jaskyňa a bazény s termálnou vodou, napr. 
polokrytý sedací bazén s hydromasážami a vodopádmi, bazény taliansky, rekreačný, skokanský a s 
unášajúcou vodou, 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. Okolie tvorí pahorkatina vhodná na nenáročné prechádzky. Od Levíc 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 
1020mg/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. V týchto chatkách a bungalovoch je možnosť prípravy vlastnej stravy. 
Autokemping je v prevádzke od začiatku mája do konca septembra a v mesiacoch júl a august 
zameraný výlučne na pobyty rodín s deťmi a manželské páry. 



V areáli je k dispozícii oddychový bazén s rôznymi atrakciami (divoká rieka, protiprúd, perličkový 
kúpeľ, chrliče, vodný dáždnik, vírivá vaňa – jacuzzi, vodopád, hydromasáže, dúhové osvetlenie 
bazéna), 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 priestoroch areálu sa nachádza moderne zrekonštruovaná kongresová miestnosť s exteriérovou 
terasou a reštaurácia so stravovaním aj z domácich vlastných potravinových produktov a regionálnou 
gastronómiou. K dispozícii sú 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. 

PALÁRIKOVO

WELLNESS & RELAX CENTRUM 



SANTOVKA

SANTOVKA WELLNESS 

Letné termálne kúpalisko je pomenované podľa obci Santovka, ktorá sa rozprestiera na juhu 
Slovenska juhovýchodne od Levíc. 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 minerálnou vodou Santovka.



PATINCE

KÚPALISKO PATINCE - WELLNESS

Letné termálne kúpalisko Patince sa nachádza 15 km od Komárna smerom na Štúrovo pri 
najjužnejšej obci Slovenska. Areál sa nachádza v oblasti najdlhšieho slnečného svitu a najvyšších 
teplôt nameraných na území Slovenska. Rekreačný areál v obci Patince 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.



PODHÁJSKA

TERMÁLNE KÚPALISKO

Podhájska je obec patriaca do Novozámockého okresu a nachádza sa pri železničnej trati medzi 
Levicami a Šuranmi. 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 Podhájska 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. Slaná voda 
neumožňuje ďalšie množenie sa baktérii pri ich vnesení, ale ich ničí. Podložie žriedla patrí k 
mladej tektonickej oblasti, vďaka ktorej minerálna voda má teplotu 80°C. Medzi "zázračné" prvky, 
ktoré obsahuje voda patria: sírany, lítium, jodidy, bromidy a zlúčeniny vápnika. Termálne 
kúpalisko je celoročne otvorené a minerálna voda sa svojim zložením podobá vode z Mŕtveho 
mora. Celkové prostredie je prijateľné pre staršiu i mladšiu vekovú generáciu s možnosťou 
využitia SPA wellness centra nachádzajúceho sa v areáli. Vo vode sú zastúpené zlúčeniny vápnika 
pôsobiace na doliečenie zlomenín, nachádzajú sa tu aj bromidy, ktoré zmierňujú bolestivé stavy. 
Vo vode sa nachádza aj prvok lithium, ktorý napomáha pri DNA a jodidy, ktoré stimulujú štítnu 
žľazu, ďalej sírany, ktoré napomáhajú pri exémoch. 



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 58 m, 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 návštevu baziliky.



BOJNICE

LETNÉ KÚPALISKO ČAJKA

Letné kúpalisko sa nachádza vo výletnom kúpeľnom mieste Bojnice 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 pohybových oslabeniach, ale aj po cievnych mozgových príhodách a tiež 
degeneratívne prejavy chrbtice a kĺbov. Nachádza sa tu aj veľké ZOO.



BYSTRIČANY

TERMÁLNE KÚPALISKO CHALMOVÁ

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



PARTIZÁNSKE

Termály Malé Bielice

Termálne kúpalisko sa nachádza v regióne Horná Nitra, v časti Malé Bielice, ktoré je kľudnou 
okrajovou štvrťou mesta Partizánske, priamo na trase Nitra - Prievidza, vo vzdialenosti 60 km 
od moravsko-slovenskej hranice (prechod Starý Hrozenkov) v Trenčianskom samosprávnom 
kraji. Južne sa rozprestiera pohorie Tribeč a severne sú to výbežky Strážovských vrchov. 
Turistom je k dispozícii 5 bazénov – 2 vnútorné (kľudový, hydromasážny) a 3 vonkajšie (2 
relaxačné a hydromasážny bazén). V letných mesiacoch sú k dispozícii 2 tobogány, šmýkľavka, 
trampolíny a detské ihrisko. K dispozícii na relax duše i tela je odpočiváreň, saunové centrum (2 
fínske sauny a 1 infrasauna), ako aj masáže rôzneho charakteru, fitness, in-line dráha a plážové 
ihrisko. Voda je termálna slabo mineralizovaná s teplotou 27°C - 38°C. Priaznivo pôsobí na 
pohybové ústrojenstvo, vegetatívny systém a celkovú somatickú regeneráciu organizmu. Interiér 
 hotela ponúka reštauráciu s gastronómiou tradičnej slovenskej kuchyne a priestor vhodný na 
usporiadanie rôznorodých akcií na profesionálnej úrovni s kapacitou konferenčnej sály do 80 
osôb. Bezprostredné okolie ponúka ideálne podmienky pre turizmus a prechádzky s blízkosťou 
menšieho nehlučného letiska.  



BEŠEŇOVÁ

GINO PARADISE BEŠEŇOVÁ

Obec Bešeňová leží na pravom brehu rieky Váh. Nachádza sa západne od vodnej nádrži Bešeňová, 
asi 8 km východne od Ružomberka. Bešeňová je známa najmä svojimi minerálnymi prameňmi a 
kúpaliskom s termálnou vodou vysoko účinnou na relax ľudských kĺbov. Gino Paradise Bešeňová 
je 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, uspokoja aj tých najnáročnejších. K dispozícii je viacero druhov 
sáun s inhaláciami, vírivky, rovnako aj tzv. Ľadová studňa a adrenalínová zóna. Ponúka 8 
vonkajších a 3 vnútorné bazény, vodný raj, atrakcie - 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. Vďaka prvku lítium vo termálnej minerálnej vode sa 
pozitívne účinky na psychiku prejavia takmer okamžite. Samozrejmosťou pre dokonalé načerpanie 
síl je kvalitné ubytovanie a gastronómia.



DOLNÝ KUBÍN

akvapark AquaRelax

Akvapark AquaRelax je vodný park v centre Dolného Kubína. 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 (36°C, hĺbka 1m, každá pre 4 osoby), 4 vyhrievané lavice, 200 
lehátok, 2 tobogány, dvojšmykľavku NIAGARA a relaxačnú terasu na opaľovanie (počas letnej 
sezóny). V jeho  blízkosti sa nachádza zimný a futbalový štadión, osvetlené ihrisko s umelou 
trávou a vyhľadávané lyžiarske stredisko Kubínska hoľa.



LIPTOVSKÝ JÁN

TERMAL RAJ

Liptovský Ján sa nachádza v Jánskej doline a je prístupné 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 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 má priaznivé účinky na dýchacie cesty, 
pohybové ústrojenstvo (reuma, kĺby) a 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 lyžovania a absolvovania zimného turizmu. 



LÚČKY

AQUA VITAL PARK

AQUA VITAL Park v kúpeľnej obci Lúčky je vybavený vonkajším rekreačným bazénom s 
teplotou vody 28°C až 33°C s vodnými atrakciami ako sú pritoprúd, vodná čaša, masážne trysky, 
chrliče vody a pod. Vonkajší sedací bazén s termálnou minerálnou vodou s teplotou 36°C až 38°C 
a delený vnútorný minerálny bazén s teplotou vody 32°C až 35°C pomáhajú pri gynekologických 
ochoreniach, pri prevencii pohybového ústrojenstva, nervového ústrojenstva a onkologických 
oslabeniach. Svojím zložením minerálna voda predchádza a pomáha liečiť aj osteoporózu. Vitálny 
svet vnútorný ponúka fínsku a mentolovú saunu, rímsky parný kúpeľ, Kneippov kúpeľ, 
tepidárium, masážne trysky a sprchy a vonkajší vitálny svet ponúka jacuzzi so slanou vodou 
pripravenou z morskej soli, fínsku saunu pre 16 ľudí a ochladzovací bazén a soľnú jaskyňu. 
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 najmä 
pri prevencii chronických oslabení dýchacích ciest, astme bronchiale, pri kardiovaskulárnych 
oslabeniach, pri zníženej funkcie  imunitného systému, ako aj pri znižovaní degenaratívnych a 
zápalových oslabení pohybového aparátu. Pre turistov je k dispozícii banketka pre uzatvorenú 
spoločnosť a snack bar ponúka občerstvenie so širokou ponukou jedál a nápojov.



LIPTOVSKÁ OSADA

rezort Gothal

Rezort Gothal Liptovská Osada je multifunkčný areál, ktorý poskytuje komfort pohodlného 
ubytovania a množstvo športových a relaxačných aktivít v priľahlom komplexe Vodného sveta. 
Gothal je zasadený do nádherného prostredia Liptova na rozhraní Veľkej Fatry a Nízkych Tatier a je 
vzdialený 12 kilometrov od lyžiarskych svahov na Donovaloch. Rezort Gothal Liptovská Osada má 
bazény plavecký a detský. Trojicu bazénov dopĺňa relaxačný bazén s masážnymi tryskami a 
farebným podsvietením celkovo v bazénoch s teplotami vody od 280C do 350C. Rekreačný komplex 
Gothal ponúka okrem Vodného sveta aj wellness so saunami, floatingový bazén s vodou z Mŕtveho 
mora a relaxačné procedúry vo forme sveta masáží, vírivky, infrasauny, manikúry a pedikúry. 
Ubytovanie sa ponúka v chalupách s ľudovou architektúrou, útulné ubytovanie v apartmánovom 
dome a dvoch penziónoch. V Kolibe Liptov, najväčšej na Litpove, sú podávané chutné 
gastronomické liptovské špeciality. Naďaleko (cca 4 km) sa nachádza adrenalinová špecialita 
Ferrata cesty Dve veže. Trasu C - ťažké trasy -  tvoria veľmi strmý skalný terén, miestami kolmé až 
previsnuté partie vhodné pre náročných. Trasu B - mierne obťažné trasy - tvoria príkre až kolmé 
steny. Prevažná časť trasy, väčšinou exponovanej cesty, je vybavená umelým istením (istiace 
oceľové laná, kramle, kolíky, možné aj mierne previsnuté rebríky). Kramle a umelé stupačky sú od 
seba vzdialené 40 cm, pričom úseky sú často kolmé, len s jedným oceľovým lanom, ktoré si 
vyžadujú určitú silu v rukách. Pre začiatočníkov a deti sa odporúča absolvovať cestu s dodatočným 
istením lanom a so skúseným spoločníkom.



LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ

AQUAPARK 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. 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. Tatralandia ponúka kúpanie s termálnou minerálnou vodou s teplotou 26°C až 38°C. 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

THERMAL  AQUAPARK

Oravice je osada Tvrdošína v Tichej doline a významné stredisko/centrum cestovnému ruchu v 
oravskej časti Západných Tatier. Najväčším lákadlom Oravíc je geotermálna voda s teplotou 57°C, 
vyvierajúca z 1606 m hlbokého vrtu. Oravice v meste Tvrdošín ponúkajú relaxačné centrum s 
bazénmi s termálnou vodou, whirlpool bazény, tobogány a masáže, morský aerosolový kúpeľ, ako 
jemná sprejová sprcha na celé telo a vhodný na dýchacie cesty v tzv. morskej vode z „Európskeho 
mŕtveho mora“. Geotermálna voda môže byť vďaka vysokému obsahu minerálov podpornou 
terapiou pre telo a dušu vyhovujúcou domácim i zahraničným turistom s možnosťou celoročne 
využívať sírano-vápenato-horečnatú vodu s vysokým obsahom železa. Termálne kúpalisko má 
veľký bazén (512 m2) a je naplnený krištáľovo čistou termálnou vodou bohatou na minerály. Je 
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 vodou o teplote 36°C. Menší bazén (80 m2) je naplnený prírodnou termálnou vodou, 
je ideálny na relax a takisto rozdelený na vnútornú a vonkajšiu časť s teplotou vody 38°C. 
Samozrejmosťou sú veľké šatne, prezliekárne, sociálne zariadenia vrátane spŕch a oddychové 
priestory s vyhrievanými lavičkami a lehátkami vo vnútri alebo na terase. Celý objekt je 
monitorovaný kamerovým systémom. Pred areálom je veľké strážené parkovisko. Všetky 
priestory sú riešené bezbariérovo.



RAJEC

TERMÁLNE KÚPALISKO VERONIKA

Mesto 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. Deti sa potešia atrakciám ako sú tobogán, 
šmýkačky, preliezačky, pieskovisko. V roku 2002 bola postavená nová 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 
pramenitou vodou Rajec, vhodnou na dennú konzumáciu, ktorá zásobuje telo vyváženým 
množstvom minerálnych látok.



RAJECKÉ TEPLICE 

SPA AQUA APHRODITE – VODNÝ SVET

Prírodná termálna minerálna voda v Rajeckých Tepliciach je označovaná za elixír mladosti. 
Vďaka svojmu vyváženému zloženiu minerálov a nízkemu obsahu sodíka je vhodná na 
každodenný pitný režim, priaznivo pôsobí na metabolizmus a detoxikáciu. Vo Vodnom svete sa 
nachádzajú bazény vnútorné: relaxačný a plavecký, a bazény vonkajšie: sedací kruhový bazén s 
antickým altánkom, vybavený vodnými masážnymi tryskami a teplotou vody 36°C – 38°C, 
rekreačný plavecký a rodinný pod bralom. V bazénoch sa používa prírodná termálna voda 
obsahujúca ióny vápnika a horčíka s blahodarnými účinkami na pohybový a nervový aparát, ako 
aj na celkovú relaxáciu organizmu. Celotelový turecký striedavý kúpeľ v horúcej a studenej 
prírodnej termálnej vode slúži na posilnenie srdcovocievneho aparátu a imunitného systému. 
Saunový svet je spojený s pobytom vo všetkých bazénoch. Príjemný dojem vytvára antická 
architektúra priestorov v ktorých sa bazény nachádzajú. 



TURČIANSKE TEPLICE

SPA & AQUAPARK

SPA&Aquapark, ako jedinečne liečivé termálne kúpalisko 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 leží na okraji 
kúpeľného parku, v centre kúpeľného miesta Turčianske Teplice je ako jediný akvapark s liečivou 
vodou na Slovensku vďaka turčianskej minerálnej vode. Termálna minerálna voda na prameňoch 
má teplotu  44°C – 46°C a svojím zložením s obsahom minerálnych látok až do 1520 mg/l je aj 
liečivá s účinkami najmä pre pohybové a urologické ústrojenstvo. Areál SPA s termálnou 
minerálnou vodou do 38°C má bazény Červený a Ľudový a sú postavené priamo na minerálnych 
žriedlach, ako aj whirlpool a vitálny svet. Areál akvapark s termálnou vodou do 33°C má vonkajší 
bazén plavecký, sedací a trakčný s vodnými masážnymi lehátkami, divokú rieku, vodné chrliče a 
dva tobogány. Areál SPA s areálom akvaparku je vzájomne prepojený uzavretým spojovacím 
mostom. 



KALAMENY  

termálne prírodné jazierko

Termálny voľne prístupný  prameň v Kalamenoch tvorí umelý vrt z roku 2000 s teplotou vody 
33°C. Nachádza sa v Kalamenskej doline, v Chočských vrchoch, asi 1 km severne od obce 
Kalameny v okrese Kežmarok. Jeho okolie tvorí trávnatá plocha, priamo pod strmým svahom 
smrekového lesa. Voda je slabo mineralizovaná, má silný sírny zápach, dostatočne teplá a prírodný 
prameň vyhľadávaný celoročne. V prírodne atraktívnom prostredí je samotný výver s 
vybudovaným umelým jazierkom s rozmermi 10x20 m. Výver vytvára fontánku ku ktorej je 
možné sa posadiť a nechať vodou masírovať. Jazierko je 0,5 m hlboké, na dne pokryté drobnými 
kamienkami.  Druhý breh je lemovaný potokom Kalamenianka, ktorý je oddelený od termálneho 
prameňa a jazierka. Za potokom je príjazdová cesta s navigačnými tabuľami. Miestni obyvatelia 
poskytnú aj vidiecke ubytovanie, resp. v neďalekom wellness centre kúpeľnej dedimy Lúčky, kde 
je možné absolvovať zdraviu osožné procedúry.



LIPTOVSKÝ JÁN

termálne prírodné jazierko Kaďa

Blahodarné účinky termálnej vody vyvierajúcej v Liptovskom Jáne 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 výverov, ktoré sa 
nachádzajú v Jánskej doline a okolí.



HOKOVCE

SPA – WELLNESS – RELAX

Park hotel Hokovce*** 

Hotel je situovaný pri veľkom lesoparku 2,5 km od kúpeľného miesta Dudince. 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. Hotel ponúka vonkajší bazén, vnútorný plavecký a kľudový bazén, saunu, solárium a 
požičiavanie bicyklov. Hostia 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

Kúpalisko sa nachádza cca 300 m od liečebných domov v kúpeľnom meste Dudince. V letnej 
sezóne poskytuje zábavu pri vode, relax a oddych v rekreačnom bazéne, bazéne s vodnými 
atrakciami, detskom bazéne a minerálnom bazéne s dudinskou liečivou vodou. Minerálny bazén je 
sedacím bazénom, nepláva sa v ňom a nie je vhodný pre deti do 15 rokov. Naopak - je ideálny pre 
tých, ktorí si chcú trošku „preliečiť“ kĺby, kosti, vysoký tlak a pod. Odporúčaná dĺžka pobytu v 
minerálnom bazéne je 30 minút. Všetky vodné atrakcie v areáli kúpaliska, t.j. tobogán, šmýkačka, 
divoká voda, trysky, ako aj ležadlá, šatne či detská zóna sú voľne prístupné. Extra spoplatnený je 
vstup do minerálneho bazéna (30 min./1,70 €). Na Dudinke sa turista nenudí - okrem bazénov, 
plávania a slnenia si môže zahrať plážový volejbal alebo maxi šachy a deti sa vyhrajú v 
pieskovisku, na preliezkach, hojdačkách, šmýkačke a pod. Kapacitou a rozlohou patrí medzi 
menšie, pokojnejšie, rodinné termálne kúpaliská.



KOVÁČOVÁ

HOLIDAYPARK KOVÁČOVÁ

Holidaypark Kováčová 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. Rovnakú vodu využívajú aj 
Kúpele Kováčová a Národné rehabilitačné centrum, ktoré sa tiež nachádzajú v obci Kováčová. 
Holidaypark má vnútorné bazény: relaxačný, whirlpool a detský a vonkajšie bazény sedací, 
plavecký, regeneračný, rekreačný a detský. Voda v Kováčovej je termálna, hypotonická, 
minerálna, síranovo-hydro-uhličitanová, vápenato-horečnatá. 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. Holidaypark Kováčová ponúka 
významnú kombináciu služieb pre aktívny oddych. 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.



SKLENÉ TEPLICE

termálne kúpalisko

Sklené Teplice ležia v severozápadnej časti Štiavnických vrchov v údolí potoka Teplá, v okrese 
Žiar nad Hronom. Alkalicko-sadrové minerálne pramene s jaskynným kúpeľom boli známe už v 16. 
storočí. Liečia sa tu oslabenia pohybového a nervového ústrojenstva. Na území obce vyvierajú 
termálne pramene s teplotou vody 28°C - 53°C. Termálne kúpalisko je súčasťou kúpeľov. 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 aj menšie 
detské ihrisko s preliezkami, hojdačkou a šmykľavkou. K dispozícii sú na sklenoteplickom 
kúpalisku tri bazény a to detský s teplotou 30°C, rekreačný s teplotou 28°C a sedací s teplotou 
39°C. V okolí sú vhodné podmienky na cestovný ruch. V areáli sa dá hrať futbal, volejbal, minigolf 
aj tenis. Členitý horský terén okolia kúpaliska poskytuje príležitosť na vychádzky do zalesnenej 
prírody. Okolie Sklených Teplíc je bohaté aj na kultúrne a prírodné pamiatky. Nad obcou stojí 
zrúcanina hradu Teplica nazývaného tiež Pustý hrad.



LUČENEC 

MIRAJ resort

Miraj resort leží na významnej križovatke ciest východ-západ a sever-juh v blízkosti mesta 
Lučenec, v jeho mestskej časti Opatová v Banskobystrickom samosprávnom kraji. Morské 
kúpalisko je súčasťou Miraj resortu so vstupom nezávislým od hotela. V areáli kúpaliska sa 
nachádza bazén so slanou morskou vodou, pláž s morským pieskom, palmy a bar s terasou. V 
bazéne možno využiť množstvo masážnych trysiek, a vodopádov s teplotou vody 270C. Súčasťou 
bazéna je aj oddelený menší bazén v ktorom je hĺbka vody 50 cm. K dispozícii je 5 tobogánov, 
slnečníky a lehátka, tenisový kurt a malé golfové ihrisko. Hotel disponuje 55 izbami a apartmánmi 
s celkovou kapacitou 150 lôžok. Hostia majú k dispozícií wellness & spa, fitness centrum, 
bowling, reštauráciu, lobby bar a obchodnú galériu. Vo wellness & spa sa nachádza bazén a detský 
bazén, tepidárium s vyhrievanými lehátkami, 3 vírívky, fínska sauna, parná sauna, infra sauna a 
čajový bar. Hotel ponúka multifunkčné kongresové a spoločenské priestory s kapacitou do 500 
hostí v jednej konferenčnej miestnosti s ozvučením, odhlučnením, denným svetlom aj s 
možnosťou zatemnenia. Je v nich zabudovaná audiovizuálna technika. Pre turistov môže byť 
zaujímavý v okolí Fiľakovský hrad, Haličský zámok, múzeum histórie obce Divín - Zichyho 
kaštieľ alebo jazdecký areál Masarykov Dvor v obci Vígľaš, ktorý poskytuje možnosť športového, 
rekreačného jazdenia, jazdeckej turistiky a hipoterapeutického jazdenia, jazdeckých šou, 
vzdelávania a oboznamovania širokej verejnosti o jazdení a chove koní. 



DOLNÁ STREHOVÁ 

AQUATERMAL KUPKO  STREHOVÁ

Kupko Aquatermal v okrese Veľký Krtíš ponúka ubytovanie orientované na relax a oddych v 
hoteli Aquatermal aj s kongresovými službami. Na termálnom kúpalisku je celoročná prevádzka. 
Počas letnej sezóny je v ponuke 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. 
Termálna voda s teplotou 25°C až 38°C blahodarne pôsobí na pohybové ústrojenstvo a má 
priaznivé kozmetické účinky. 



VYHNE

VODNÝ RAJ

Relaxačno-športové centrum ponúka wellness služby, bazény s termálnou 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. Bez ohľadu na počasie, či ročné obdobie je v relaxačno-športovom centre k 
dispozícii celý rad wellness služieb a možností na športové vyžitie. Viacúčelový bazén sa plní 
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 vody s vysokým obsahom železa, ponúka romantickú scenériu 
vďaka výplavu do exteriéru. Ďalej je k dispozícii saunový svet a povzbudzujúci Kleopatrin 
kúpeľ, jacuzzi, hydromasážne vane, vínny kúpeľ, masáže, bowling, squash, resp. príjemná 
relaxačná odpočiváreň. Samozrejmosťou sú služby profesionálnych masérov a občerstvovacie 
zariadenia. 



VEĽKÝ KRTÍŠ

BIO KÚPALISKO KRTKO

Kúpalisko Krtko dostalo názov po meste, v ktorom sa nachádza, t.j. po Veľkom Krtíši. O filtráciu 
sa stará bazén s rozmermi 60 x 30 metrov plný vodných rastlín a drobných kamienkov. Plavecký 
bazén je vybudovaný tak, aby pripomínal prírodné jazero. Jeho rozloha 2400 m2 je viac ako 
dostatočná a na svoje si prídu dospelí aj deti. Zaujímavosťou kúpaliska sú malé žabky kvákajúce 
najmä v noci. Sú súčasťou bazéna na filtráciu vody a na ich prítomnosť jednoducho je potrebné si 
zvyknúť. Odborníci tvrdia, že kde sú žaby, tam je čistá voda bez chemických látok. Na kúpalisku 
sa objavia na jar. Žaby boli na tomto mieste aj v čase, keď sa tu nachádzal pôvodne močiar. V 
areáli sa nachádzajú aj tobogány, plážové a detské ihriská, minigolf a bufety s občerstvením. 
Najznámejšou pamiatkou tohto regiónu sú zrúcaniny hradu Modrý Kameň. V jeho areáli sa 
nachádza aj zaujímavé múzeum hračiek. Pustý kostol Veľká Čalomija patrí medzi najstaršie 
sakrálne stavby na tomto území a je zrekonštruovaný do krásnej podoby pričom je zároveň aj 
významným archeologickým náleziskom.



POPRAD

AQUACITY

Relaxačno-športový areál AquaCity uplatňuje geotermálnu energiu popradského vrtu s teplotou 
50°C, celoročnou prevádzkou a nerezovými bazénmi. V areáli sa nachádzajú krytý plavecký 50 m 
bazén, celkom 13 termálnych 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 Blue Diamond a Sapphire s večernou 3D laser svetelnou atrakciou a vodou 
obsahujúcou až 20 rôznych minerálov. Dovolenkový rezort je zameraný na wellness pobyty, šport 
a zábavu. Akvapark ponúka vonkajšie termálne bazény, bazény blue sapphire a blue diamond, 
plavecký bazén, Mayskú pyramídu, thajské masáže, solárium, rôzne druhy sáun, kryocentrum, 
športový areál, 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. Novinkou v akvaparku je kryoterapia –
regenerácia tela chladom pri použití veľmi nízkych teplôt od -100°C do -160°C a výsledkom je 
vyvolanie obranných mechanizmov v tele turistu. Neoddeliteľnou súčasťou je príjemné posedenie 
v gastronomických zariadeniach, ku ktorým patrí reštaurácia, fastfood, kaviareň a viacero barov.



VRBOV

THERMAL PARK 

Termálne kúpalisko Vrbov s celoročnou prevádzkou sa nachádza pod Vysokými Tatrami cca 6 km 
južne od Kežmarku a 15 km od Tatranskej Lomnice. O termálnej minerálnej vode vhodnej aj na 
pitie sa dokonca hovorí, že je to „najliečivejšia“ voda v strednej Európe. Teplota termálnej 
minerálnej vody je 56°C, pričom v bazénoch má voda 25°C až 38°C. Termálnou vodou je 
napúšťaný aj 61 metrov dlhý tobogán. Ďalšími atrakciami sú vodná šmykľavka a protiprúdové 
plávanie. V areáli kúpaliska je 7 bazénov s termálnou minerálnou vodou u ktorej sa prejavili 
vhodné účinky na pohybové ústrojenstvo, reumatizmus, obličky, srdcové a astmatické oslabenia. 
V areáli je koliba a viacero bufetov s občerstvením, ubytovanie je poskytované v chatkách a 
stanoch. V autokempingu je možné si zakúpiť povolenie na rybolov v športovom rybníku vo 
Vrbove. Areál kúpaliska poskytuje rôzne možnosti športovania: volejbal, detské ihrisko s 
preliezačkami a šmykľavkami, výlety do okolia, pešiu turistiku a cykloturistiku. V bezprostrednej 
blízkosti areálu termálneho kúpaliska sa nachádza lovný rybník a záujemcovia o lov rýb si môžu 
zakúpiť celodenné alebo týždenné povolenie na rybolov. 



VYŠNÉ RUŽBACHY

TERMÁLNE KÚPALISKO IZABELA

Termálne kúpalisko sa nachádza vo vhodnom klimatickom prostredí kúpeľného mesta Vyšné 
Ružbachy, 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 voda pre kúpalisko je privedená priamo z vrtu 
Izabela z kúpeľného miesta Vyšné Ružbachy. Ide o prírodnú liečivú vodu stredne 
mineralizovanú, hydrogenuhličitanovú, vápenatohorečnatú, hypotonickú s obsahom 791 mg/l a 
plynu CO2. Termálna minerálna voda má vhodné účinky na obehové ústrojenstvo, dýchacie cesty, 
duševné a ženské oslabenia. Kúpalisko má v letnej sezóne otvorené bazény plavecký, ostrovný a 
detský. Termálny krytý bazén s teplotou vody 34°C s celoročnou prevádzkou a odsúvateľná 
kopula spolu s pohyblivými stenami zabezpečuje blízky kontakt s okolitou prírodou. Súčasťou 
termálneho krytého bazénu je aj oddychový priestor s občerstvením.



LEVOČA

BIO KÚPALISKO - LEVOČSKÁ DOLINA

Areál kúpaliska sa nachádza v rekreačnej oblasti Levočská dolina 6 km od mesta Levoča. 
Nachádzajú sa tu tri prírodné bazény, avšak voda určená na kúpanie je iba v jednom z nich. Jeden 
z nich slúži na čistenie a filtráciu vody. V treťom bio bazéne, respektívne jazere, sa prevádzkuje 
rybolov. Tu si možno uloviť pstruha dúhového a priamo na mieste aj ugrilovať. Rybolov si je 
možno užívať z móla, kde je aj altánok na grilovanie. Na rybárčenie nie je potrebný rybársky 
preukaz. Jazierko na kúpanie pozostáva z troch častí s rôznou hĺbkou vody, takže na svoje si prídu 
ako deti, tak aj dospelí. Je tu pláž s miernym klesaním a maximálna hĺbka bazénu dosahuje 2 
metre. V areáli biokúpaliska sú trávnaté plochy, bufet s občerstvením a sociálne zariadenia. Na 
čistenie vody sa používajú vodné rastliny a riasy, takže voda v jazierkach neobsahuje žiadne 
chemické látky. Okolie ponúka historické centrum mesta Levoča a oltár majstra Pavla a v 
blízkosti je aj obrovský Spišský hrad, jeden z najväčších hradov v Európe.  



SNINA

BIO KÚPALISKO - SNINSKÉ RYBNÍKY 

Areál prírodného kúpacieho biotopu RO Rybníky je  bio kúpaliskom využívajúcim  technológiu 
samočistenia vody pomocou rastlín a rias. Voda z bazéna sa prečerpáva  do vedľajšej čistiacej 
nádrže, kde je vysadených desať druhov vodných rastlín. Tie likvidujú nečistoty, ktoré sa 
vyplavujú z ľudského tela - živia sa nimi. Čím viac ľudí sa kúpe, tým sa rastlinám lepšie darí. 
Nachádza sa  v regióne Horný Zemplín, na okraji mesta Snina, 3 km od centra. Je obklopený 
Vihorlatskými  vrchmi  s cyklotrasami  a turistickými chodníkmi na  Sninský kameň (1005 m n. 
m.).  Kúpalisko má celkovú kapacitu 1200 osôb, pričom naraz sa môže kúpať až 560 
návštevníkov. Areál pozostáva  z kúpaliska s troma hĺbkovými pásmami, delenými mólami, pre 
plavcov, malé deti i neplavcov, zo zatrávnených plôch na oddych a zo samotného bazéna 
slúžiaceho na filtráciu a čistenie vody. Bio kúpalisko má rozlohu vyše 3 500 m2 a jeho súčasťou 
sú vodné hojdačky, kĺzačky i vodný hríb. Okrem nového kúpaliska ponúka možnosti na 
osvieženie aj neďaleký plavecký bazén. Návštevníkom a turistom sú ponúknuté aj  ihriská pre 
športové aktivity, detské ihriská, stravovacie a ubytovacie služby. 



KALUŽA

ZEMPLÍNSKA ŠÍRAVA

Na brehoch Zemplínskej šíravy v katastri obce Kaluža sa nachádza Thermalpark Šírava oficiálne 
otvorený od 15. júna 2014. Spustený bol areál - „Vodný svet“ pozostávajúci z bazénov: 
masážneho, vlnového, relaxačného a detského, pričom všetky bazény 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 Thermalparku Šírava 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 kapacít od 
hotelov cez penzióny, rekreačné zariadenia až po chaty a chatové oblasti. 



PRÍNOS TURIZMU PRE ZDRAVIE

SPA HEALTH & SPA WELLNESS

• relaxačno-regeneračný účinok
• rekreačno-športový účinok 
• zdravotná prevencia a zlepšenie zdravia
• znovunadobudnutie štandardnej fyzickej a psychickej kondície
• prevencia civilizačných ochorení
• možnosti využitia kúpeľnícko-liečebnej starostlivosti
• zvýšenie obsadenia ubytovacích kapacít v mimosezónnom období
• využívanie prírodných termálnych a minerálnych vôd
• uplatňovanie aktívneho pohybu vo vhodnom klimatickom prostredí
• zvýšenie tržieb kúpeľníckych prevádzok v kúpeľníckych miestach



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.



PRÍLEŽITOSTI NA ZLEPŠENIE 
KÚPEĽNÍCTVA & WELLNESS V TURIZME

Na zlepšenie uplatnenia sa SPA health & SPA wellness je potrebné skvalitniť 
mikroštruktúru kúpeľných miest, kúpeľného prostredia, obohatiť ponuku o doplnkové 
služby, rozšíriť ponuku aktivít pre voľný čas, zatraktívniť iné produktové skupiny a formy 
turizmu.
Kvalitatívne kritériá na zlepšenie:
•  uznané miestne prírodné liečebné vodné zdroje a vhodné klimatické prostredie,
•  chránené kúpeľné prostredie a pravidelne kontrolovaná kvalita vody na kúpanie,
•  medicínske zázemie a zdravotnícke služby,
•  vysoký štandard služieb v kúpeľnom mieste, termálnom kúpalisku, akvaparku, prírodnom a     

 umelom kúpalisku (ubytovanie, stravovanie, šport, obchodná sieť, doplnkové služby,...),
•  infraštruktúra kúpeľného miesta ako „centra zdravia“,
•  kvalitná personálna komunikácia a vzdelanie personálu,
•  široká ponuka kultúrno-spoločenských aktivít,
•  pekná krajina a okolie,
•  ponuka pre sociálne kontakty (park, výstavné siene, galérie, kultúrne a spoločenské   domy),
•  rozvoj Siete geoparkov na Slovensku v prospech geoturizmu,
•  uplatňovanie zdravých potravín vo vidieckom turizme a agroturizme,
•  celý komplex navodzujúci pozitívne myslenie a radosť zo života. 



CIELE UDRŽATEĽNÉHO ROZVOJA - AGENDA 2030

V SYNERGII S KÚPEĽNÍCTVOM V TURIZME

Valné zhromaždenie OSN v 07/2017 prijalo rezolúciu ku konečnému setu indikátorov Agendy 2030, 
ktorými sa bude merať pokrok v dosahovaní cieľov. Konečný set indikátorov pozostáva z 244 
indikátorov, z toho je 232 jedinečných. UNWTO prijalo v 12/2017 ciele udržateľného rozvoja turizmu.

- 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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