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Predslov 

 

 

Slovenská republika je územie, ktoré je mimoriadne bohaté na minerálne vody. Ohromné 

množstvá prameňov termálnych a minerálnych vôd (evidujeme ich asi 2 000 zdrojov) už odpradávna 

v rôznej forme ľudia využívali. Na miestach výskytov termálnych a minerálnych vôd vznikali 

postupne rôzne liečebné zariadenia – kúpele. 

Kúpeľníctvo, jeho vývoj a rozvoj možno hodnotiť z viacerých hľadísk, napr. z hľadiska 

hydrogeológie, histórie, balneológie, klimatológie, ekonómie, práva, manažmentu a pod.  

Predkladaná učebnica má za cieľ poskytnúť poslucháčom Prírodovedeckej fakulty Univerzity 

Komenského v Bratislave ako aj študentom príbuzných prírodovedných odborov na Slovensku 

základné a dôležité informácie o najdôležitejších prírodných zdrojoch slovenského kúpeľníctva, o 

jeho základnej organizácii, prehľad základných noriem a legislatívy v slovenskom kúpeľníctve. 
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Príloha: Najdôležitejšie normy (zákony a vyhlášky) v slovenskej legislatíve. 

Zákon 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. 

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 100/2006, ktorou sa ustanovujú požiadavky na prírodnú 

liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah 

analýz prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného 

laboratória do zoznamu vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou.  

Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 87/2006 o požiadavkách na klimatické podmienky vhodné na 

liečenie a o rozsahu a podmienkach ich monitorovania. 
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1. KÚPEĽNÍCTVO – vymedzenie základných pojmov 

Kúpeľníctvo je súhrn aktivít zameraných na znalosť prírodných liečivých zdrojov, realizáciu 

techník a procedúr pre liečenie rôznych somatických, psychosomatických a psychologických 

problémov. Hlavným cieľom kúpeľníctva je prevencia a liečenie ľudských chorôb, regenerácia 

ľudského organizmu a relaxácia. Je spojené s využívaním prírodných liečivých zdrojov, krásy 

prírodného prostredia a kompozície kultúrneho prostredia.  

Zdravotnícke zariadenie, v ktorých sa prírodné liečivé zdroje využívajú sú prírodné liečivé kúpele. 

Veda, ktorá sa zaoberá prírodným liečebným kúpeľníctvom, teda využívaním prírodných liečivých 

zdrojov (najmä liečivé vody, bahná, rašeliny, slatiny, plyny a pod.) na liečenie je balneológia. 

Balneológia patrí medzi lekárske vedy, ktorá skúma a hodnotí účinnosť liečivých prameňov na ľudský 

organizmus a určuje správny postup kúpeľnej liečby. Zjednodušene je možné kúpeľníctvo definovať 

ako náuku o liečivých vodách, kúpeľoch a ich účinkoch na ľudský organizmus. 

BALNEOLÓGIA (gr. balneum – kúpeľ, logos – náuka) sa delí na: 

 balneoterapiu, 

 balneotechniku, 

 balneohydrogeológiu, 

 balneografiu, 

 krenografiu. 

 

Balneoterapia sa zaoberá skúmaním a využívaním prírodných liečivých zdrojov z hľadiska 

medicínskeho. Skúma teda najmä medicínske účinky liečivých vôd. Využíva sa teda pri udržiavaní 

a podpore zdravia (prevencia ochorení), pri liečbe ochorení a patologických stavov a pri obnovovaní 

stratených funkcií a schopností – pri navrátení zdravia. 

Balneotechnika sa zaoberá skúmaním, získavaním, úpravou a exploatáciou prírodných liečivých 

vôd, najmä minerálnych vôd z hľadiska technického a technológiou liečebných kúpeľných zariadení. 

Je to teda odbor balneológie zameraný na technické vybavenie kúpeľov. Balneotechniku delíme na: 

 užitú balneotechniku, 

 krenotechniku. 

Užitá balneotechnika sa zaoberá hlavne problematikou čerpania minerálnych vôd, rozvodov, 

akumulácie minerálnych vôd, technickými zariadeniami potrebnými k balneoterapii, technológiou 

plniarní minerálnych vôd a pod. 
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Krenotechnika sa zaoberá hlavne úpravou zdrojov minerálnych vôd, pridávaním priaznivých látok, 

resp. odstraňovaním nepriaznivých látok z vôd z hľadiska ich medicínskeho účinku na človeka. 

Balneohyrogeológia sa zaoberá najmä skúmaním, vyhľadávaním a využívaním zdrojov 

minerálnych vôd. Hodnotí hydrogeologické štruktúry minerálnych vôd, ich množstvá a hydrologické 

vlastnosti minerálnych vôd – teplota, chemické zloženie, zásoby minerálnych vôd, doporučené 

čerpané množstvá a pod. 

Balneografia sa zaoberá opisom prírodných liečivých zdrojov, balneoterapeutických 

zariadení, klimatických a topografických údajov prírodných liečebných kúpeľov. 

Krenografia sa zaoberá opisom zdrojov minerálnych vôd, ich základných hydrogeologických 

a chemických vlastností (výdatnosť, teplota, chemické zloženie) a ich topografických údajov. 

 

Prírodné zdroje minerálnych vôd sa delia na : 

 prírodné liečivé zdroje minerálnych vôd, sú to minerálne vody, ktoré sú na základe platných 

zákonných predpisov vyhlásené za liečivé, 

 prírodné zdroje minerálnych stolových vôd, sú to minerálne vody, ktoré sú na základe platných 

zákonných predpisov povolené na plnenie do fliaš, 

 prírodné minerálne vody. 

 

Kontrolné otázky. 

1. Definícia kúpeľníctva. 

2. Ako sa delí balneológia. 

3. Čím sa zaoberá balneoterapia? 

4. Čím sa zaoberá balneotechnika? 

5. Čím sa zaoberá balneohydrogelógia? 

6. Aký je rozdiel medzi balneogragiou a krenografiou? 
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2. ZDROJE KÚPEĽNEJ LIEČBY 

Kúpeľníctvo je vždy založené na existencii prírodných liečivých zdrojov. Prírodné liečivé zdroje 

(najmä minerálne a termálne vody) v kombinácii s prírodnými útvarmi a prírodnými krásami boli 

základom vzniku kúpeľných miest – kúpeľov. 

Prírodné liečivé zdroje pôsobia svojimi fyzikálnymi, chemickými, tepelnými, plynnými 

i rádioaktívnymi účinkami blahodarne na zdravie ľudí. Základom kúpeľnej liečby je teda komplexný 

účinok fyzikálnych, chemických a biologických faktorov prírodných liečivých zdrojov. 

K najdôležitejším fyzikálnym faktorom patrí teplota vody. Vplyvom teploty vody v kúpeli 

dochádza k zvýšeniu krvného obehu a to nie len v povrchovej časti kože, ale aj vo vnútorných 

tkanivách. Zvýšenou obehovou cirkuláciou dochádza k prehriatiu a prekrveniu orgánov. Napríklad 

pri ťažkej fyzickej práci sa zvýši krvný obeh o 300 – 350 %, v teplom kúpeli sa zvýši až o 600 %. Na 

prekrvenie povrchových vrstiev organizmu stačí pôsobenie termálnej vody cca 10 minút a na 

prekrvenie hlbších vrstiev ľudského organizmu treba 20 až 30 minút. K ďalším fyzikálnym faktorom 

patrí mechanický účinok kúpeľov. Vyvolaný je hydrostatickým tlakom. Nadľahčenie tvorí až 90 % 

pôvodnej váhy človeka, preto sa tento fenomén využíva pri redukcii chorôb pohybového 

ústrojenstva. Hydrostatický tlak pôsobí aj na vnútrobrušný a vnútrohrudný tlak, takže priaznivo 

ovplyvňuje aj obehový systém. 

Chemické vplyvy minerálnych vôd závisia od celkového chemického zloženia minerálnych vôd, od 

jednotlivých rozpustených látok vo vode a obsahu farmakologicky účinných látok. Veľká väčšina 

našich minerálnych vôd obsahuje značné množstvo rozpusteného oxidu uhličitého (najviac 

Korytnica – 4 g . l-1). Ten pôsobí na kožu a sliznice, pričom rozširuje cievy. Spomaľuje frekvenciu srdca 

a práca srdca sa tak stáva ekonomickejšia. Z ďalších významných plynov v liečebných minerálnych 

vodách Slovenskej republiky je to najmä sírovodík (Smrdáky až nad 500 mg . l-1). Zvýšený obsah 

železa v minerálnych vodách možno využiť na liečenie niektorých chorôb krvi a orgánov krvotvorby. 

Rôzne fyzikálne a chemické účinky liečivých minerálnych vôd sa využívajú pri rôznych 

procedúrach. Najčastejšie je to pitná liečba, ďalej inhalačná liečba a kúpeľná liečba. 

Prírodné liečivé zdroje sú podľa ústavy Slovenskej republiky vo vlastníctve štátu. Ich využívanie 

a ochrana je však v plnej kompetencii využívateľa. 

Základné prírodné liečivé zdroje na Slovensku sú: 

 prírodné liečivé vody a prírodné minerálne vody, 

 peloidy, 
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 prírodné liečivé soli a plyny, 

  klimatické podmienky vhodné na liečenie, 

 prienik prírodných liečivých zdrojov. 

Aj keď Slovenská republika nemá more, k prírodným liečivým zdrojom patrí aj more a jeho 

využitie v talasoterapii (liečba a otužovanie morskou vodou, morskou klímou a morskými kúpeľmi). 

 

2.1 Prírodné liečivé vody 

Prírodné liečivé vody predstavujú tú časť prírodných minerálnych vôd, ktorých liečivé účinky 

považujeme za preukázané a boli zo zákona vyhlásené za prírodné liečivé vody. 

Na základe doterajších poznatkov je na území Slovenskej republiky približne 2 000 zdrojov 

minerálnych vôd. Minerálne vody v širšom slova zmysle sú podzemné vody, ktoré sa od obyčajných 

podzemných vôd líšia chemickým zložením, množstvom a druhom rozpustených tuhých látok a plynov 

a teplotou. 

Rozlišujeme tri základné druhy minerálnych vôd: 

 prírodné minerálne vody vyvierajúce z prírodných prameňov alebo získané pomocou 

zachytených zariadení (vrtov), 

 prírodné liečivé minerálne vody, ktoré majú v dôsledku svojho chemického zloženia a fyzikálnych 

vlastností vedecky dokázané priaznivé účinky pre ľudské zdravie a boli vyhlásené zo zákona za 

prírodné liečivé vody, 

 prírodné stolové minerálne vody, ktoré svojim chemickým zložením, fyzikálnymi a zmyslovými 

vlastnosťami sú vhodné ako osviežujúce nápoje. 

 

Minerálna podzemná voda (v zmysle zákona 538/2005 Z. z.) je teda podzemná voda s originálnym 

pôvodom akumulovaná v prírodnom prostredí a vyvierajúca na zemský povrch z jednej alebo 

viacero prirodzených alebo umelých výstupných ciest, ktorá sa odlišuje od inej podzemnej vody 

najmä: 

a) svojim pôvodom, 

b) obsahom a charakterom celkových rozpustených látok presahujúcich 1 000 mg . l-1, alebo 

obsahom rozpustených plynných látok presahujúcich 1 000 mg . l-1 oxidu uhličitého alebo 

najmenej 1 mg . l-1 sulfánu, 

c) s minimálnou teplotou vody v mieste výveru 20 ºC. 
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Minerálne vody môžu vzniknúť len vo vhodných geologicko-tektonických podmienkach. Jedná sa 

o nasledovné podmienky: 

 zastúpenie vhodných kolektorov vôd, 

 zachovanie vôd morského pôvodu, 

 uloženie vhodných kolektorov vo väčších hĺbkach, 

 spojenie vhodných kolektorov s povrchom, 

 príron juvenilného CO2 

Na výskyte minerálnych vôd je založené prakticky celé kúpeľníctvo Slovenskej republiky. Preto 

minerálnym vodám Slovenskej republiky bude venovaná pozornosť vo viacerých kapitolách. 

 

2.2 Peloidy 

K prírodným liečivým zdrojom patria aj liečivé zeminy ako sú bahná a rašeliny, ktoré nazývame 

peloidy. Peloidy pôsobia predovšetkým svojimi fyzikálnymi vlastnosťami. Na prvom mieste je to 

účinok mechanický, pretože drobné mechanické čiastočky pôsobia dráždivo na kožu a cez ňu na 

ostatné orgány. Ďalej pôsobia termicky, keďže peloidy majú značnú tepelnú kapacitu a sú 

rezervoárom prijatého tepla. Teplo sa v nich udržuje dlhú dobu a len pomaly sa uvoľňuje do okolia – 

do povrchu pacientovho tela, ktorý sa tým pomaly zohrieva, dlho si drží zvýšenú teplotu. Chemický 

vplyv peloidov je daný ich zložením. Napríklad pri bahnách s obsahom síry (Piešťany, Smrdáky, 

Trenčianske Teplice) je to resorbcia síry prostredníctvom osmotických a oxidoredukčných procesov 

medzi kožou a bahnom. 

Peloidy (gr. bahná) sú prírodné látky, ktoré vznikli kombináciou geologických, chemických, 

fyzikálnych, biologických a mikrobiologických procesov, ktoré sa po úprave môžu používať na 

terapeutické účely ako zdravotné pomôcky. 

Podľa charakteru vzniku sa peloidy členia na: 

a) anorganické – bahná a rôzne zeminy, 

b) organické – rašeliny a slatiny. 

 

V prírode sa vyskytujú v jemnej forme alebo sa pripravujú rozdrvením a mletím. Po zmiešaní 

s vodou sa využívajú na obklady, zábale a kúpele. Peloidy je možné ako liečebný prostriedok použiť 

iba vtedy ak je prispôsobený a upravený na liečebnú aplikáciu v medicínskej praxi. 
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Bahno je rozmočená hlina, rozmočená jemná pôda, sediment alebo hornina. Obsahuje viac ako 

50 % anorganických látok v jemnej forme. Na kúpeľnú liečbu sa využíva žriedlové termálne bahno, 

ktoré vzniklo rozrušením hornín teplicami. Vyskytuje sa napr. v Bojniciach. Ďalej sa využíva sírne 

bahno, s vysokým obsahom síry a jej zlúčenín. Sírne termálne bahno, ktoré je sýtené termálnou 

vodou priamo v ložisku je napr. v Piešťanoch. Ďalej sa využíva sírne mineralizované bahno, ktoré je 

umelo sýtené sírnou vodou priamo v kúpeľoch (mimo ložiska). Toto sa používa napr. v Smrdákoch. 

V našich podmienkach rozlišujeme tri základné skupiny bahien: 

I. Termálne prírodné bahná – vznikajúce na termálnych prameňoch 

a) v muriaticko-sulfatickej vode, 

b) v sírovodíkových sulfatických vodách, 

c) v sulfatických vodách, 

d) v indiferentných vodách, 

II. Studené prírodné bahná – vznikajú vo forme naplavenín jazier a riek 

1. umelo presýtené minerálnou vodou 

a) muriaticko-sulfatickou vodou, 

b) sírovodíkovou sulfatickou vodou, 

c) sulfatickou vodou, 

2. bez presýtenia minerálnou vodou 

a) soľné bahná otvoreného morského pobrežia, 

b) soľné bahná limanov (zálivov), 

c) soľné jazerné bahná, 

d) sladkovodné bahná, 

III. Bahná z rozdrvených hornín – bez presýtenia minerálnou vodou (nepravé peloidy). 

Jedná sa najmä o rozdrvené a rozomleté rôzne premenené sedimenty, resp. o priamo rozdrvené 

a rozomleté horniny, ktoré môžu mať priaznivý účinok na ľudské zdravie. 

 

Rašelina je prírodný organogénny sediment, ktorý obsahuje minimálne 50 % spáliteľných látok. 

Je tmavohnedej až čiernej farby. Vzniká pri rozklade a rozpade machov, tráv, stromov vo vlhkom 

a močiarnom prostredí. Rašeliny vznikajú nedokonalým rozkladom odumretých rašelinotvorných 

rastlín vo vlhkom prostredí, obyčajne pod vodou za nedostatočného prístupu kyslíka. Vzhľadom na 

nadmorskú výšku vzniku sa rozoznávajú dva typy rašelinísk: vchoviská a slatiny. Vrchoviská sa 
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vyskytujú vo vyššej nadmorskej výške (Tatry, Orava, Liptov). Slatiny sú rozšírené hlavne v nížinných 

oblastiach (Podunajská nížina, Východoslovenská nížina, Záhorie). 

Rašelina obsahuje najmä organické látky: bituméry, celulózu, triesloviny, vosky a enzýmy. 

Z anorganických zložiek prevládajú íly. 

 

Peloidy sa hodnotia hlavne na základe fyzikálnych vlastností ako je objem sedimentu, schopnosť 

udržať vodu, viskozita, špecifické teplo, tepelná vodivosť a ľahká tvárnosť. Z chemických látok je 

najdôležitejší obsah humínových kyselín, ktoré majú adstringentný (zťahujúci) a bakteriologický 

účinok. 

Výskyt peloidov je jedným z podstatných faktorov špecifických liečebných procedúr 

v nasledovných slovenských prírodných liečebných kúpeľoch. 

BOJNICE. Žriedlové termálne bahno sa získava z prameňa Jazero. Je to kráterovitá nádrž, kde 

vyviera prírodná liečivá termálna voda (akratoterma). Bahno leží na dne vápencového amfiteátra, 

preto sa traduje, že ide o vulkanické bahno alebo aspoň bahno hlbinného pôvodu. Podľa odhadov 

voda ročne vynesie asi 2 – 3 vagóny bahna, ostatné je povrchové. Prudko vyvierajúca termálna voda 

víri íly uložené na dne kotliny a prekyprené ich ukladá na bokoch krátera. Sklzom jednotlivých vrstiev 

ílu po svahu krátera sa zásoba materiálu dopĺňa. Tým sa vysvetľuje zdanlivo „nevyčerpateľné“ 

množstvo bahna v krátery, ktoré sa každý rok po vyčerpaní obnovuje. Vysušené bahno sa riedi 

termálnou vodou, ohrieva sa a využíva sa vo forme zábalov. Na území Bojníc je i rašelina. 

PIEŠŤANY. Naše najstaršie peloidné kúpele. Prvá zmienka o liečivom použití piešťanského bahna 

je z r. 1551 – 1586. Piešťanské sírne bahno patrí medzi najkvalitnejšie peloidy na svete. Jeho základnú 

substanciu tvorí sediment rieky Váh z miest, na ktorých vyviera termálna voda. Ložisko bahna 

vzniklo usadzovaním jemného kalu Váhu v ramene, kde voda takmer stagnuje a kde sa vážska voda 

stretáva s horúcimi sírnymi prameňmi, ktoré vyvierajú z dna. Jemné piešťanské bahno je presýtené 

sírnou vodou. Hlbinný materiál tvorí pravdepodobne iba zlomok celej bahennej masy, čo je 

perspektívnou zárukou kúpeľov. Bahno po vyťažení dozrieva najmenej rok, a to pôsobením 

minerálnej vody v osobitných bazénoch. Tekutá zložka sa využíva v bahnisku, pevná zložka na 

zábaly a obklady pri liečení chorôb pohybového aparátu. V Piešťanoch sa nachádzajú aj sadra 

a rádiová emanácia. 

SMRDÁKY. Prírodným liečebným prostriedkom sú tu vysoko účinné peloidy, t. j. bahenné 

usadeniny z odtekajúcej liečivej vody. Sírne bahno vzniká pretekaním sírovodíkovej vody cez 

sprašové zeminy tejto oblasti. Ložisko peloidu je v susedstve kúpeľných budov. Je to umelo 
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vytvorená jama, do ktorej sa prihadzuje spraš z okolia a vypúšťa sa do nej teplá sírna voda 

z použitých kúpeľov. Táto voda podporuje mikrobiologické dozrievanie peloidov. Bahno je v hĺbke 

čierne, mazľavé, na povrchu vplyvom oxidácie žltne alebo hnedne. Používa sa vo forme zábalov pri 

liečení kožných ochorení. 

 

2.3 Prírodné liečivé soli a plyny 

Prírodné liečivé soli a plyny sú prírodné látky (geologického pôvodu), ktoré sú obsiahnuté 

v prírodných liečivých vodách a iných prírodných zdrojoch prírodných minerálnych vôd. Tieto 

rozpustené liečivé soli a plyny sa môžu používať na terapeutické účely. Prírodné liečivé soli sú 

rozpustné v prírodných liečivých vodách. Ich koncentrácia sa vyjadruje v gramoch, resp. 

miligramoch na jeden liter vody. 

Prírodná liečivá voda podľa vyhlášky 100/2006 Z. z. z balneomedicínskeho hľadiska môže 

obsahovať významné zložky, ktoré majú liečivý účinok, a to jednotlivo alebo spolu najmenej: 

a) 20 mg . l-1 železnatého iónu, 

b) 150 mg . l-1 horečnatého iónu, 

c) 500 mg . l-1 vápenatého iónu, 

d) 1 mg . l-1 fluoridového iónu, 

e) 1 200 mg . l-1 síranového iónu, 

f) 1 300 mg . l-1 hydogenuhličitanového iónu, 

g) 1 000 mg . l-1 oxidu uhličitého, 

h) 1 mg . l-1 jodidového iónu. 

 

Prírodné liečivé vody sa členia na základe obsahov rozpustených solí a plynov podľa: 

a) obsahu celkových rozpustených látok, 

b) obsahu a druhu rozpustených plynných látok, 

c) obsahu prevládajúcich iónov, 

d) obsahu farmakologicky významných iónov, prvkov a zlúčenín, 

e) hodnoty pH, 

f) teploty výveru, 

g) osmotického tlaku. 
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Podľa obsahu celkových rozpustených tuhých látok sa prírodné liečivé vody členia na: 

a) veľmi nízko mineralizované   do 200 mg . l-1, 

b) nízko mineralizované         200 – 1 000 mg . l-1, 

c) stredne mineralizované         1 000 – 5 000 mg . l-1, 

d) vysoko mineralizované         5 000 – 10 000 mg . l-1, 

e) veľmi vysoko mineralizované        10 000 – 35 000 mg . l-1, 

f) soľanky        nad 35 000 mg . l-1. 

 

Podľa obsahu a druhu rozpustených plynných látok sa prírodné liečivé vody členia na: 

 uhličité – obsah CO2 nad 1 000 mg . l-1, 

 sulfánové – obsah H2S nad 1 mg . l-1 alebo sírne s obsahom titrovateľnej síry (v rôznom stupni 

disociovaný sulfán alebo tiosírany) nad 1 mg . l-1. 

 

Podľa obsahu prevládajúcich iónov – aniónov a katiónov  

Podľa prevládajúcich aniónov sa určujú triedy vôd a podľa prevládajúcich katiónov sa určujú 

skupiny vôd. Typ vody sa teda charakterizuje v poradí najviac zastúpených iónov, najprv aniónov 

a potom katiónov. Obsah aniónov a katiónov musí byť najmenej 20 % zo 100 % sumy aniónov a 

katiónov. Rozdelenie minerálnych vôd podľa prevládajúcich iónov je zrejmé z tabuľky. 

Rozdelenie minerálnych vôd podľa prevládajúcich iónov 

Trieda podľa 
prevládajúceho aniónu 

Skupina vôd podľa prevládajúceho katiónu 

A B C D 

1. hydrogénuhličitanové 

sodné horečnaté vápenaté s iným prevládajúcim katiónom 
2. síranové 

3. chloridové 

4. s iným prevládajúcim aniónom 

 

Podľa obsahu farmakologicky významných iónov, prvkov a zlúčenín sa prírodné liečivé vody členia 

na: 

a) slané, obsah sodíka minimálne 5,5 g . l-1 a obsah chloridov najmenej 8,5 g . l-1, 

b) sulfidické, obsah sulfidickej síry najmenej 1 mg . l-1, 

c) jódové, obsah jódu najmenej 1 mg . l-1, 

d) železnaté, obsah Fe2+ iónov najmenej 20 mg . l-1, 

e) radónové, celková objemová aktivita 222Rn nad 666 Bq . l-1, 
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f) vody so zvýšeným obsahom prvkov a zlúčenín a to najmenej: 1 mg . l-1 fluoridového iónu, 2 mg . l-

1 zinku, 2 mg . l-1 lítia, 0,5 mg . l-1selénu, 30 mg . l-1 bóru, 50 mg . l-1 kyseliny kremičitej, 500 mg . 

l-1vápenatého iónu, 150 mg . l-1 horečnatého iónu, 1 200 mg . l-1 síranového iónu, 1 300 mg . l-1 

hydrogénuhličitanového iónu. 

 

Podľa hodnoty pH sa prírodné liečivé vody členia na: 

a) silne kyslé, pH < 3,5, 

b) kyslé, 3,5 < pH < 5,5, 

c) slabo kyslé, 5,5 pH < 6,9, 

d) neutrálne, 6,9 < pH < 7,1, 

e) slabo alkalické, 7,1 < pH < 8,5, 

f) alkalické, pH > 8,5. 

 

Podľa prírodnej teploty vody pri vývere sa prírodné liečivé vody členia na: 

a) studené, T < 20 ºC, 

b) termálne, T nad 20 ºC. 

Termálne prírodné liečivé vody sa ďalej podľa teploty členia na: 

 veľmi nízko termálne, 20 ºC < T<  30 ºC, 

 nízko termálne, 30 ºC < T < 40 ºC, 

 stredne termálne, 40 ºC < T < 70 ºC, 

 vysoko termálne, 70 ºC < T < 100 ºC, 

 prehriate, T > 100 ºC. 

 

Podľa osmotického tlaku sa prírodné liečivé vody členia na: 

a) hypotonické (menej koncentrované vody) s osmotickým tlakom do 710 kPa, 

b) izotonické (rovnaká koncentrácia vo vode ako v ľudských bunkách) s osmotickým tlakom nad 710 

a do 760 kPa, 

c) hypertonické (viac koncentrovanejšie vody) s osmotickým tlakom nad 760 kPa. 

Osmotický tlak vzniká ak dva roztoky s rôznou koncentráciou sú od seba oddelené 

polopriepustnou membránou. Osmóza prebieha až dovtedy, kým koncentrácia rozpustených látok 

na oboch stranách membrány nie je rovnaká. Bunky živých organizmov sú obalené 
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polopriepustnými membránami. Vďaka osmóze sa odohráva väčšina vnútrobunkových procesov, čo 

umožňuje organizmu existenciu, teda život.  

 

Minerálne liečivé vody používané na pitné kúry s mineralizáciou nad 5 g . l-1 treba pokladať za liek 

a môžu sa piť len v určitých, doporučených dávkach. 

 

Plynné látky sa vyskytujú rozpustené v prírodných liečivých vodách, no môžu sa vyskytovať aj 

samostatne ako voľný plyn. Často doprevádza vodu a zachytáva sa priamo pri prameni. Z plynných 

látok používaných v liečebnom procese je najvýznamnejší CO2, a to pre jeho špecifický a priamy 

účinok na kapiláry a receptory. Liečbu CO2 je možné realizovať nasledovnými spôsobmi: 

 vodný uhličitý kúpeľ, 

 plynný uhličitý kúpeľ (celkový, čiastočný), 

 plynové injekcie, 

 pitná liečba. 

 

V prírodných podmienkach Slovenskej republiky sa vyskytujú aj ďalšie prírodné plyny, najmä 

dusík, metán, kyslík, hélium a ďalšie. Ich obsahy neupravuje žiadna norma. Charakteristický zápach 

v jednotlivých kúpeľných miestach spôsobujú práve voľne sa vyskytujúce plyny alebo plyny 

uvoľňujúce sa z vôd.  

Najznámejší žriedlový plyn na Slovensku sa nachádza v kúpeľoch Sliač. Tvorí ho oxid uhličitý, 

vodík, kyslík, dusík, metán, etán, propán, hélium a argón. Čistý oxid uhličitý tvorí až 99,6 % 

unikajúceho z prameňa. Využíva sa pri podávaní podkožných injekcií. Tým má Sliač komparatívnu 

výhodu voči prírodným liečebným kúpeľom, ktoré plynové injekcie aplikujú na báze umelého CO2. 

Suchý uhličitý celotelový plynný kúpeľ tu podávajú v tzv. biovaku, ktorý pracuje na báze podtlaku 

a pretlaku. Plyn má reflexný, vazodilatačný a analgetický liečivý účinok pri liečbe rôznych foriem 

porúch periférnej cirkulácie, omrzlín a dekubitov. 

 

2.4 Klimatické podmienky vhodné na liečenie 

Medzi dôležité prírodné liečivé zdroje patria klimatické podmienky vhodné na liečenie. V zmysle 

zákona 538/2005 Z. z. sú to vonkajšie klimatické ukazovatele a kvalita ovzdušia a mikroklimatické 

podmienky prírodných podzemných priestorov, ktoré spôsobujú priaznivé zmeny reaktivity alebo 
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iných fyziologických funkcií a biologických funkcií ľudského organizmu. Liečivé faktory prostredia sa 

využívajú na liečbu v klimatických liečebných kúpeľoch, ak sú dokázané liečivé vlastnosti 

klimatického prostredia. 

 

Ku klimatoterapeutickým faktorom s bezprostredným vzťahom k liečbe patria: 

1. neprítomnosť faktorov vyvolávajúcich choroby, napr. alergénov (vo vysokohorskej, 

stredohorskej a prímorskej klíme), neznečistenie ovzdušia, ako aj prerušenie psychického 

zaťaženia spôsobeného každodenným životom a zbavenie sa škodlivých návykov zmenou 

prostredia. 

2. špecifické pomery tepla, vlhka, hypoxie a UV žiarenia určitej klímy. 

3. prítomnosť liečivých prvkov v ovzduší (napr. jódu pri mori a väčšieho množstva ozónu, aerosolu 

bohatého na Ca, Mg a UV žiarenia v horách). 

4. preladenie organizmu. Pobyt v cudzej klíme spôsobuje preladenie organizmu, ktoré sa pokladá 

za najdôležitejší princíp klimatológie. 

Uvedené faktory účinkujú na ľudský organizmus ako celkový atmosférický komplex v klimatoterapii, 

ktorá využíva ich priaznivý vplyv na prevenciu a liečbu chorôb z poruchy látkovej výmeny a žliaz 

s vnútornou sekréciou, netuberkulóznych chorôb dýchacích ciest, onkologických chorôb, duševných 

chorôb a chorôb z povolania. Prírodné liečebné kúpele s klimatickými podmienkami vhodnými na 

liečenie musia spĺňať požiadavky na: 

 vonkajšie klimatické ukazovatele, 

 kritériá kvality ovzdušia. 

 

Rozlišujeme dva základné druhy klimatických zariadení, a to: 

 prírodné liečebné kúpele s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, 

 prírodné podzemné priestory, najmä jaskyne vhodné na liečenie. 

Požiadavky na klimatické podmienky vhodné na liečenie a ich monitorovanie upravuje vyhláška 

č. 87/2006 Z. z.; Klimatické podmienky vhodné na liečenie uznáva Štátna kúpeľná komisia. 

 

Klimatické podmienky vhodné na liečenie v prírodných (vonkajších) kúpeľoch zahrňujú hlavne: 

 požiadavky na vonkajšie klimatické ukazovatele, 

 požiadavky na kvalitu ovzdušia. 
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Ďalej sa hodnotí ekvivalentná teplota vzduchu (vypočítaná z teploty vzduchu, tlaku vodných pár 

a tlaku vzduchu). 

 

Vonkajšie klimatické ukazovatele sú: 

a) relatívny čas trvania slnečného svitu v dlhodobom ročnom priemere prekračuje 40 %, ročný úhrn 

trvania slnečného svitu presahuje 1 650 h., 

b) teplotné zaťaženie – denná amplitúda teploty vzduchu v dlhodobom mesačnom priemere 

neprekračuje 13 ºC, 

c) relatívna vlhkosť vzduchu v dlhodobom mesačnom priemere neprekračuje 87 %, 

d) ekvivalentná teplota vzduchu v dlhodobom ročnom priemere neprekračuje vo viac ako v 25 

dňoch v roku hodnotu 50 ºC. 

 

Kritériá kvality ovzdušia 

a) prašný spad neprekračuje 5 g . m-2 za mesiac, 

b) priemerná hodnota koncentrácie aerosolu (poletujúceho prachu) nesmie prekročiť hodnoty 0,1 

mg . m-3 za 24 hod. a 0,3 mg . m-3 za 30 min. a aerosól nesmie obsahovať viac ako 20 % voľného 

oxidu kremičitého, 

c) priemerná hodnota koncentrácie oxidu siričitého nesmie prekročiť 0,05 mg . -3 za 24 hod. a 0,2 

mg . -3 za 30 min., 

d) priemerná hodnota koncentrácie oxidu dusíka nesmie prekročiť 0,05 mg . m-3 za 24 hod. a 0,1 mg 

. m-3 za 30 min., 

e) priemerná hodnota koncentrácie oxidu uhoľnatého nesmie prekročiť 1 mg . m-3 za 24 hod. a 2 

mg.m-3 za 30 min., 

f) priemerná ročná koncentrácia olova v aerosóle nesmie prekročiť hodnotu 0,1 g . m-3, 

g) priemerná ročná koncentrácia kadmia v aerosóle nesmie prekročiť 0,005 g . m-3, 

h) priemerná 8-hodinová koncentrácia prízemného ozónu nesmie prekročiť hodnotu 160 g . m-3, 

i) prachové látky, ak nie sú súčasťou prírodných liečivých zdrojov, nesmú dosahovať obťažujúce 

koncentrácie. 

 

V miestach navrhnutých a uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie sa vykonáva 

monitorovanie na meteorologickej stanici a stanici na monitorovanie kvality ovzdušia. 
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Vonkajšie klimatické ukazovatele sa monitorujú v nasledovnom rozsahu: 

 relatívny čas trvania slnečného svitu (ročný úhrn trvania slnečného svitu je najmenej 1 650 hod.), 

 ročný úhrn trvania slnečného svitu v hod., 

 teplotné zaťaženie (denná amplitúda teploty vzduchu, ktorá v mesačnom pozorovaní 

nepresahuje 13 ºC), 

 relatívna vlhkosť vzduchu (v dlhodobom mesačnom priemere nepresahuje 87 %), 

 ekvivalentná teplota vzduchu (v dlhodobom ročnom priemere nepresahuje hodnotu 50 ºC viac 

ako 25 dní za rok), 

 počet dní s hmlou, 

 počet peľových zŕn v m3 vzduchu. 

 

Pri kvalite ovzdušia sa monitoruje najmä priemerná hodnota koncentrácie tuhých častíc, oxidu 

siričitého, oxidov dusíka, oxidu uhoľnatého, olova, kadmia, benzénu, pachových látok a prízemného 

ozónu. 

 

Prírodné podzemné priestory (najmä jaskyne) vhodné na liečenie musia spĺňať nasledovné 

mikroklimatické požiadavky: 

 relatívna vlhkosť vzduchu v ročnom priemere presahuje 95 %, 

 ekvivalentná teplota vzduchu v ročnom priemere nepresahuje hodnotu 10 ºC, 

 rýchlosť prúdenia vzduchu v mesačnom priemere nepresahuje 0,5 m . s-1, 

 objemová aktivita 222Rn nepresahuje 8 Bq . l-1, 

 ionizácia vzduchu nepresahuje 10 000 ppm, 

 hodnota koncentrácie metánu nepresahuje detekčný limit, 

 hodnota koncentrácie siričitanov nepresahuje 250 KTJ v m3 vzduchu, 

 environmentálne znečistenie a biologické znečistenie nie sú prítomné. 

 

Mikroklimatické podmienky v podzemných priestoroch sa monitorujú denne, a to v nasledovných 

ukazovateľoch: 

 relatívna vlhkosť vzduchu, 

 ekvivalentná teplota vzduchu, 

 rýchlosť prúdenia vzduchu, 
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 objemová aktivita radónu, 

 iónizácia vzduchu, 

 koncentrácie siričitanov, 

 bakteriologické znečistenie, 

 environmentálne a biologické znečistenie. 

Mikroklimatické podmienky prírodných podzemných priestorov vhodných na liečenie reprezentujú 

najmä jaskyne. Podzemné prostredie sa tu v špecifických podmienkach, pri nedostatku svetla 

a organických látok, vyvíjalo počas stáročí. Vytvorené jaskynné ekosystémy sú charakteristické 

ustálenou teplotou (väčšina jaskýň má teplotu zodpovedajúcu priemernej ročnej teplote na povrchu) 

a relatívne vysokou vlhkosťou. Na vnútorné prostredie jaskýň nevplývajú ročné cykly.  

Stabilné mikroklimatické podmienky jaskýň tvorí jaskynná mikroklíma a jaskynné ovzdušie, ktoré 

má špecifický charakter. Je relatívne čisté, bez bežných plynných, kvapalných a tuhých nečistôt. 

V krasových oblastiach obsahuje aerosól bohatý na vápnik a horčík. Vhodné jaskynné priestory sa 

využívajú speleoterapeuticky na liečenie chronických a alergických chorôb dýchacích ciest. Na 

Slovensku je registrovaných viac ako 4 000 jaskýň, sprístupnených je dvanásť: Belianska jaskyňa, 

Bystrianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody, Demänovská ľadová jaskyňa, Dobšinská ľadová 

jaskyňa, Domica, Driny, Gombasecká jaskyňa, Harmanecká, jaskyňa, Jasovská jaskyňa, Ochtinská 

aragonitová jaskyňa a Važecká jaskyňa. Uvedené jaskyne sú vyhlásené za národné prírodné 

pamiatky. 

Slovenské jaskyne majú nielen prírodné, vedecké a estetické hodnoty, ale ich význam spočíva 

i v liečebných dispozíciách na báze vhodných mikroklimatických podmienok. Avšak podľa 

kúpeľného zákona jaskyne nie sú uznané tak, aby mohli byť základom pre vznik kúpeľov. 

V súčasnosti speleoterapia funguje len ako liečebná metóda v rámci klimatoterapie. Prvou jaskyňou 

na Slovensku, v ktorej sa od r. 1955 začala využívať speleoterapia bola Gombasecká jaskyňa. 

Speleoterapia sa od r. 1970 praktizuje aj v Bystrianskej jaskyni. Neskôr sa speleoterapia začala 

aplikovať v Jasovskej jaskyni a Belianskej jaskyni. Speleoterapiu je možné realizovať iba na základe 

dohôd medzi správou jaskyne a prírodnými liečebnými kúpeľmi v týchto indikáciách: 

 recidivujúce zápaly dýchacích ciest, 

 chronické zápaly dýchacích ciest, 

 zápaly dýchacích ciest pri poruchách imunity, 

 polinóza, 
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 alergická nádcha, priedušková astma. 

Prírodné liečebné kúpele s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie sú lokalizované 

v stredohorskom (800 – 1200 m n. m.) a vysokohorskom (1 200 – 2 500 m n. m.) pásme v zmysle 

vertikálneho geomorfologického členenia Slovenskej republiky. Najdôležitejšie liečebné kúpele 

s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie sú lokalizované v nasledovných kúpeľných 

miestach: 

HORNÝ SMOKOVEC. Kúpele sa nachádzajú na južnom svahu Vysokých Tatier v nadmorskej výške 

970 m v mierne chladnej oblasti. Sú určené na liečbu detí od troch do dvanásť rokov s nešpecifickými 

ochoreniami dýchacích ciest. Klimatická liečba sa viaže na využívanie priaznivého účinku tatranskej 

vysokohorskej klímy, doplnená inhaláciami, dýchacou gymnastikou a ďalšími liečebnými metódami 

vrátane prechádzok po území TANAP-u. 

LIPTOVSKÝ JÁN. Kúpele sú v súčasnosti indikované len ako klimatické kúpele aj napriek existencii 

termálnej vody, ktorá nie je uznaná za liečivú a do kúpeľného zariadenia Bystrá sa neprivádza. 

V blízkosti kúpeľov sa však nachádza najvyššie položené termálne kúpalisko v Európe a prameň 

zemito-sadrovej, sírnej, uhličitej vody v prírodnom prostredí. Odporúčať možno aj mikroklimatické 

prostredie neďalekých jaskýň. Kúpeľno-rehabilatačný ústav stojí v Jánskej doline, ktorá patrí medzi 

najvýznamnejšie krasové doliny v Nízkych Tatrách. Zameranie kúpeľov je najmä na 

rekonvalescenciu po onkologických ochoreniach a na liečenie netuberkulóznych chorôb dýchacích 

ciest. 

LUČIVNÁ. Prírodným liečebným faktorom klimatických kúpeľov je horská klíma, podmienená 

výhodnou geografickou polohou na južnom úpätí Vysokých Tatier. Pomerne vysoká nadmorská 

výška 816 m, chránenosť proti severným vetrom, dlhý čas slnečného svitu – priemerne 2 050 hod. 

v roku, čistota ovzdušia bohatého na kyslík a intenzita slnečného žiarenia, bohatého na ultrafialové 

lúče, dávajú Lučivnej špecifickú klimatickú charakteristiku, vhodnú na liečenie netuberkulóznych 

chorôb dýchacích ciest.  

NOVÝ SMOKOVEC. Osada patrí do komplexu mesta Vysoké Tatry. Nachádza sa v nadmorskej 

výške 1 018 m. Vznik liečebného strediska začiatkom 20. storočia sa spája s liečbou tuberkulózy 

pôsobením ovzdušia a slnka (tohto času sa tu TBC nelieči). Klimatické podmienky horskej klímy 

v podobe čistého vzduchu a dĺžkou slnečného svitu vyše 2 000 h. ročne sú aj dnes podstatnými 

faktormi existencie klimatických kúpeľov, kde sa liečia choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz 

s vnútornou sekréciou, netuberkulózne choroby dýchacích ciest, duševné choroby a choroby 

z povolania. 
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ŠTÓS. Klimatické kúpele ležia na rozhraní Spišského rudohoria a Slovenského krasu, na pomerne 

strmom južnom svahu Lastovičieho vrchu. Sú zasadené do hornatého prostredia so smrekovými 

a bukovými lesmi. Nadmorská výška je okolo 650 m. Je tu mierne teplá a mierne vlhká podhorská 

klíma s veľkým počtom slnečných dní. Výhodou kúpeľov je, že v ich okolí sa nenachádza žiaden väčší 

významnejší zdroj znečistenia, takže ovzdušie neobsahuje aerosóly umelého pôvodu. Kúpele 

uskutočňujú aj speleoterapiu v neďalekej Jasovskej jaskyni. Rozhodujúcimi činiteľmi liečby sú však 

vysokohorská poloha, dostatok slnečného žiarenia a čistého vzduchu. Maximum výskytu dní 

s teplotou inverziou pripadá na október a január. 

ŠTRBSKÉ PLESO. Najvyššie položené kúpeľné miesto v Slovenskej republike. Leží v nadmorskej 

výške 1 355 m, na terase, ktorú zo severu chráni hlavný oblúk Vysokých Tatier. Štrbské pleso odráža 

čiastočne slnečné žiarenie, čím sa jeho účinok zvyšuje. Rozhodujúcimi činiteľmi liečby sú 

vysokohorská poloha, dostatok slnečného žiarenia a čistého vzduchu. Maximum výskytu dní 

s teplotnou inverziou pripadá na október a január. Počas celého roka je tu pomerne vysoká relatívna 

vlhkosť vzduchu (nad 75 %) s častým výskytom hmiel. Silný klimatoterapeutický účinok má nižší 

parciálny tlak vzdušných plynov. Do liečebného pobytu je potrebné zarátať aj čas na aklimatizáciu 

pacienta. 

TATRANSKÁ KOTLINA. Kúpeľníctvo v Tatranskej Kotline má dlhodobú tradíciu v nadväznosti na 

zakladanie tatranských liečební vo funkcii klimatických kúpeľov a liečebných ústavov na prelome 19. 

a 20. storočia. Tatranská Kotlina svojimi prírodnými predpokladmi a lokalizáciou patrí do pásma 

Belianskych Tatier s výnimočnou prírodnou danosťou – Belianskou jaskyňou, ktorá v porovnaní 

s ostatnými tatranskými klimatickými kúpeľmi je výraznou komparatívnou výhodou. Využívanie 

jaskyne na speleoterapiu rozlišuje spektrum kúpeľných služieb pri liečbe respiračných chorôb. 

TATRANSKÁ POLIANKA. Kúpele sa nachádzajú v nadmorskej výške 1 005 m pod najvyšším 

končiarom Vysokých Tatier – Gerlachovským štítom. Jeden z faktorov klimatickej liečby – ihličnaté 

lesy, boli spustošené po ničivej veternej smršti, ktorá sa prehnala 19. novembra 2004 územím 

Slovenska. Ostala však vysokohorská klíma a čistota atmosféry. Negatívny vplyv na klimatické 

prostredie má invázne rastlinstvo, ktoré najviac zasahuje neďaleké Vyšné Hágy a rozširuje sa na 

ďalšie plochy zahrnuté do ochranného pásma klimatických liečební. Okrem liečby nešpecifických 

ochorení dýchacích ciest a pľúc dobre výsledky sa zaznamenajú aj liečbe látkovej výmeny a kožných 

psoriáz. 

TATRANSKÉ MATLIARE. Nachádzajú sa v juhovýchodnej časti Vysokých Tatier pod úbočím 

Lomnického štítu v nadmorskej výške 885 m. Klimatické kúpele sú situované mimo hlavných 
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tatranských centier. Okrem čistého vzduchu je tu aj ticho a pokoj. Kúpeľné miesto je ideálne na 

liečbu ochorení dýchacieho systému. Základnou liečebnou metódou je klimatoterapia rozšírená 

o vodoliečbu, ekoliečbu, saunu a masáže. 

 

2.5 Prienik prírodných liečivých zdrojov 

Prírodné liečebné kúpele v Slovenskej republiky využívajú prírodné liečivé zdroje v rôznych 

kombináciách, pričom niektorý z nich je dominantný. 

Klimatické kúpele v minulosti poskytovali aj balneoterapiu a pitné kúry na báze prírodných 

minerálnych vôd s nízkou mineralizáciou vody a preplyneného CO2. V tatranskej oblasti, v katastri 

Starého Smokovca, boli štyri minerálne pramene. Tatranskú kyselku je dnes možné piť v altánku nad 

Starým Smokovcom, do ktorého sa voda privádza z prameňov Castor a Pollux. Ostatné pramene 

zanikli v dôsledku stavebnej činnosti priamo na prameňoch. Ďalšia skupina minerálnych prameňov 

bola na mieste dnešného Nového Smokovca. Využíval sa najmä Krupicový prameň. Minerálny 

prameň sa dodnes nachádza medzi Tatranskými Matliarmi a Tatranskou Kotlinou. Voda z prameňa 

je označená ako prírodná, uhličitá, studená, hypotonická, v ľudovom i odbornom názve je 

pomenovaná ako kyslá voda v lese. Na liečebné účely sa tiež využívala prírodná tatranská voda vo 

forme jedľových a kosodrevinových kúpeľov. V súčasnosti sa v tatranskom regióne cestovného 

ruchu objavili a objavujú nové termálne pramene vôd, z hlbokých geotermálnych vrtov, ktoré slúžia 

na rekreačné účely v areáloch termálnych kúpalísk. Možno s nimi rátať vo forme doplnkových služieb 

pri liečebných pobytoch vo Vysokých Tatrách. 

Mnohé minerálne kúpele majú zasa klimatické podmienky, čistý vzduch, kúpeľné parky 

a lesoparky, okružujúce lesy a peknú prírodnú scenériu. Možno sem zaradiť: Bardejovské kúpele, 

Brusno, Kováčová, Lúčky, Nimnica, Sliač, Rajecké Teplice, Sklené Teplice, Turčianske Teplice 

a Vyšné Ružbachy. Napríklad vo Vyšných Ružbachoch sa priaznivo spájajú dva prírodné liečivé 

faktory na liečebné využitie: vlažné pramene minerálnych vôd a priaznivé klimatické podmienky. 

Propagujú sa ako balneologické i klimatologické kúpele. 

Okrem prameňov uhličitej, slanej, železnatej vody sa v okolí Bardejovských kúpeľov  nachádzajú 

aj peloidy. Ložisko slatinnej zeminy je v okolí nad kúpeľmi. Peloid tvorí zemitá súčasť – svahové hliny 

a zvyšky rastlín. Ložisko napája pramenná a povrchová voda. Zásoba peloidov je pomerne malá a na 

liečebné využitie neefektívna. V Brusne sa na liečebné účely využíva ložisko slatiny, ktoré sa 

nachádza na dne údolia v bezprostrednej blízkosti kúpeľných budov a pokračuje hore údolím. 

Ložisko vzniklo zarastením opusteného koryta potoka, je napájané predovšetkým spodnou 
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a dažďovou vodou. Druhým ložiskom je pramenná mokraď, napájaná prameňom s vysokým 

obsahom vápnika. V r. 1949 bolo v kúpeľoch vybudované slatinné oddelenie s ôsmimi kabínami. 

V súčasnosti kúpele Brusno peloidnú liečbu neponúkajú a ani zásoby a využitie slatiny nie sú známe. 

Simulácia speleoterapie sa uskutočňuje v umelo vytvorených soľno-jódových komorách, napr. 

v prírodných liečebných kúpeľoch v Nimnici, Piešťanoch, Sliači, Turčianskych Tepliciach a inde. 

V Bojniciach až do výšky 70 % zo vstupného do soľnej komory hradí zdravotná poisťovňa, z čoho 

možno usudzovať, že zdravotné poisťovne akceptujú túto liečebnú procedúru. 

Najvyššiu koncentráciu sulfánu (640 mg . l-1) obsahuje prírodná minerálna liečivá voda 

v prírodných kúpeľoch v Smrdákoch. Vysokú koncentráciu jódu má zasa minerálna voda v prírodných 

liečebných kúpeľoch v Číži. V poslednom období boli zámery zriadiť „soľné kúpele“ v Solivare 

(mestská časť Prešova), v zaniknutej soľnej bani (soľanke). Tieto kúpele by mali simulovať kúpeľné 

účinky mora. 

 

2.6 More 

Aj napriek tomu, že na Slovensku nie je more, pre úplnosť uvádzame jeho využitie v talasoterapii. 

Talasoterapia je liečba a otužovanie morskou klímou a morskými kúpeľmi. Ide o lekárom predpísanú 

a sledovanú liečbu pri mori s prednostným užívaním špecifických morských faktorov medzi ktoré 

patria: 

 morská voda: využíva sa vo forme studeného morského kúpeľa, na pitie, inhaláciu a inak; vysoká 

koncentrácia solí umožňuje liečbu niektorých kožných chorôb, 

 prímorská klíma: je charakteristická veľkou turbulenciou vzduchu, vysokou intenzitou odrazenej 

slnečnej energie, menšími teplotnými rozdielmi vzduchu, zvýšenou vlhkosťou vzduchu, vyšším 

výskytom ozónu, jódu, chloridu manganatého a sodného, menším znečistením ovzdušia 

a rozdielnym elektrickým poľom, t. j. menším počtom iónov v porovnaní so súšou; prímorské 

podnebie je vhodné na liečbu respiračných chorôb, 

 produkty mora: morské peloidy, morská soľ a riasy; najznámejšie sú produkty Mŕtveho mora, 

ktoré má najvyššiu koncentráciu solí a ďalších stopových prvkov. Výťažky z Mŕtveho mora (čierne 

blato, kúpeľná soľ) využívajú niektoré relaxačné centrá a kúpeľné zariadenia komerčného rázu aj 

na Slovensku. 
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Pobytom pri mori si mnoho slovenských občanov nahrádza liečený pobyt v prírodných liečebných 

kúpeľoch na Slovensku. Potrebné je však upozorniť, že liečba pri mori musí mať svoje indikácie, 

kontraindikácie, dĺžku trvania i aplikačné spôsoby. 

Simuláciu mora v našich podmienkach nahrádza TOMESA – zariadenie na liečenie psoriázy, 

ekzémov a iných kožných chorôb a niektorých ochorení pohybového aparátu. So systémom TOMESA 

pracujú v prírodných liečebných kúpeľoch v Trenčianskych Tepliciach, ale využíva sa aj v iných 

zdravotníckych zariadeniach a liečebných centrách. 

Liečba TOMESA imituje klimatické podmienky pri Mŕtvom mori, najmä pôsobenie slnečného 

žiarenia a teplého vodného kúpeľa s vysokým obsahom solí z Mŕtveho mora (najmä Na, K, Mg, Ca, 

Cl a Se). Minerály obsiahnuté v morskej soli a vo vodnom kúpeli okrem hojivých účinkov na pokožku 

pri psoriáze a ekzémoch zároveň zmierňujú problémy pohybového systému, opuchy, bolesti kĺbov 

a svalov. 

Liečebné zariadenie pozostáva z anatomickej vane, nad ktorou sa nachádza solárne nebo s ÚV 

trubicami. Vaňa je automaticky tvorená tak, že umožňuje pacientovi pohodlné uloženie tela 

a končatín, ako aj otáčanie pacienta počas procedúry. Vo vani sa nachádza roztok s vysokou 

koncentráciou soli z Mŕtveho mora, najmä s vysokým obsahom magnézia, kalcia, draslíka a selénu. 

Samotné zariadenie je klinicky overené a jedinečné liečebné výsledky sú vedecky 

zdokumentované: Synchrónnu balneo-fototerapiu (TOMESA) ordinuje kožný lekár na základe 

stanovenej diagnózy. Liečba je indikovaná najmä pri týchto diagnózach: psoriasis vulgaris, atopický 

ekzém, neurodermitis atopica, prungo nodularis, parapsorisa plakov, vitiligo, ichtyasis vulgaris, 

akné, bolestivé stavy svalov a kĺbov. 

Liečba systémom TOMESA má vysoký liečebný účinok pri vyššie spomínaných ochoreniach, 

pretože soľný kúpeľ vyživuje, hydratuje a upokojuje pokožku. Minerály obsiahnuté v morskej vode 

zároveň výrazne zmierňujú bolesti svalov, kĺbov, opuchov a iné obtiaže pohybového aparátu. 

Synchrónna balneo-fototerapia sa aplikuje v dlhšom intervale. Typická aplikácia pri dennom 

ošetrovaní trvá asi 5 týždňov. Následne môže pacient využívať udržiavaciu terapiu s nižšou 

frekvenciou liečebných procedúr. 

 

Kontrolne otázky. 

1. Vymenujte základné prírodné liečivé zdroje na Slovensku. 

2. Aké tri druhy minerálnych vôd rozlišujeme? 

3. Čim sa odlišuje minerálna podzemná voda od ostatných podzemných vôd? 
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4. Čo sú to peloidy? 

5. Ako sa členia peloidy podľa charakteru? 

6. Aké tri základné skupiny bahien poznáte? 

7. Čo je to rašelina? 

8. V ktorých, slovenských kúpeľoch sa používajú bahná na liečebné procedúry? 

9. Ktoré rozpustené významné zložky (s liečivými účinkami) obsahuje prírodná liečivá voda (aspoň 

5)? 

10. Ako členíme prírodné liečivé minerálne vody podľa obsahu rozpustených látok? 

11. Ako členíme prírodné liečivé minerálne vody podľa obsahu plynných látok? 

12. Ako členíme termálne prírodné liečivé vody podľa teploty? 

13. Vymenujte aspoň osem farmakologických iónov v prírodných liečivých vodách. 

14. Čo sú to klimatické podmienky vhodné na liečenie? 

15. Aké dva základné druhy klimatických zariadení poznáte? 

16. Uveďte aspoň päť liečebných kúpeľov s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie. 

17. Čo je to Talasoterapia? 
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3. PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE (kúpeľne liečebne, kúpeľné miesta) A ICH OCHRANA 

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sú zariadenia, kde sa vykonáva kúpeľná starostlivosť. 

Prevádzkujú sa v miestach, kde sa nachádzajú prírodné liečebné zdroje alebo na územiach 

s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie. 

Kúpeľná starostlivosť sa môže vykonávať len v prírodných liečebných kúpeľoch a kúpeľných 

zariadeniach, ktoré musia byť umiestnené na kúpeľnom území. 

Kúpeľné miesto je územie obce, resp. časti územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné liečivé 

zdroje, prírodné liečebné kúpele, kúpeľné liečebne a zariadenia potrebné na vykonávanie kúpeľnej 

starostlivosti (ubytovanie, vyšetrovanie, balneoterapia a pod.). Ak prírodné liečebné kúpele alebo 

kúpeľné liečebne zasahujú do katastra viacerých obcí, za kúpeľné miesto, resp. kúpeľné územie sa 

vyhlási tá obec, na ktorej sa nachádza väčšina kúpeľných zariadení. 

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne sa vyhlasujú zo zákona (538/2005 Z. z.) a povolenie 

na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební vydáva Štátna kúpeľná 

komisia. Tá vydáva povolenie na prevádzku prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební. 

Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne musia spĺňať hlavne následné kritériá: 

 povolenie využívať prírodný liečivý zdroj alebo mať doklad o uznaní klimatických podmienok 

vhodných na liečenie (vydáva ho MZ SR), 

 materiálno-technické a personálne vybavenie pre poskytovanie kúpeľnej, liečby (vydáva ho MZ 

SR), 

 ubytovanie, zdravotnícke a iné zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti, 

 návrh na indikačné zameranie, ktoré musí byť v súlade s balneologickým charakterom prírodných 

liečebných zdrojov alebo klimatických podmienok vhodných na liečenie, 

 stav životného prostredia s možnosťou vytvorenia a udržania kúpeľného prostredia. 

V kúpeľnom území sú využívatelia prírodných liečivých zdrojov a klimatických podmienok 

vhodných na liečenie povinní vytvárať priaznivé kúpeľné prostredie – najmä liečebne, kúpeľné 

liečebne, balneoterapie, kolonády, spoločenské objekty a balneoterapeutické zariadenia. 

Kúpeľné prostredie je súhrn zariadení a činností, ktoré utvárajú atmosféru priaznivú na liečebný 

pobyt, oddych, odpočinok a uvoľnenie. Vo vzťahu k liečebnej starostlivosti sú uvedené zložky 

potrebné ako doplnkové faktory ku kúpeľnej starostlivosti. 
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Kúpeľné prostredie sa podľa kúpeľného zákona zabezpečuje najmä: 

a) povinným dodržiavaním podmienok ustanovených pre kúpeľné územie, 

b) prijímaním opatrení smerujúcich k odstráneniu exhalátov a imisií, ktoré môžu zasiahnuť kúpeľné 

územie, 

c) vybudovaním zdravotníckych zariadení, ubytovacích zariadení, kúpeľných parkov, lesoparkov, 

športovísk a spoločenských objektov, 

d) prijímaním opatrení zabezpečujúcich zdravé stravovanie a nefajčiarske prostredie, 

e) vhodným začlenením urbanistických celkov a drobnej architektúry do rámca kúpeľných parkov 

a prírodnej zelene. 

 

Na nákladoch spojených s vytváraním kúpeľného prostredia sú povinní v primeranej miere (podľa 

počtu lôžok na kúpeľnom území) participovať všetci využívatelia prírodných liečivých zdrojov 

a klimatických podmienok vhodných na liečenie. 

Ochrana kúpeľného prostredia v zložke ochrany prírodného prostredia zahŕňa starostlivosť 

o budovy (kúpeľné domy, kolonády, kúpeľné dvorany), ich architektúru a funkčné využívanie, 

technické zariadenia (pitné fontány, hudobné pavilóny, športoviská, lavičky a altánky, exteriéry 

(kúpeľný park, lesopark a les osobitného určenia, stromy, kry, kvety, trávnik), pokoj (vylúčenie 

rušivých činností, činností spôsobujúcich hluk alebo kontamináciu ovzdušia), reguláciu pomerov 

(úprava režimu zásobovania, odvozu odpadu), podporu kultúrnych a oddychových aktivít. Kúpeľné 

prostredie možno kreovať od krajinného prostredia cez konkrétne kúpeľné miesto až po špecifické 

prostredie kúpeľného územia. 

Pri ochrane kúpeľného prostredia sa uplatňujú ďalšie všeobecné legislatívne predpisy zamerané 

na ochranu prírody a krajiny. Povinnosť zdržať sa konania, ktorým sa ohrozuje kúpeľné prostredie, 

vyplýva nielen z právnych, ale i mravných noriem. 

 

Ochranu kúpeľného prostredia realizujeme najmä v rámci: 

 ochrany krajinného prostredia, 

 prevencii environmentálnych problémov, 

 kvalitatívnej aj kvantitatívnej ochrany vôd, 

 ochrany kúpeľného miesta. 
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Ochrana krajinného prostredia 

Krajinné prostredie je výsledkom vývoja krajiny a vzťahu ľudí k jej hodnotám – vyjadrené 

štruktúrou a priestorovou organizáciou krajiny. V štruktúre krajinného prostredia osobitný význam 

majú prírodné zdroje, ku ktorým nesporne patria prírodné liečebné zdroje. 

Kúpeľné prostredie je súčasťou vývoja historického a kultúrneho prostredia. Pravekí obyvatelia 

osídľujúci naše územie nežili len v jaskyniach, ale osídľovali sa aj v blízkosti termálnych 

a minerálnych prameňov. Potvrdzujú to nálezy v slovenských travertínoch, napr. Bešeňová, Bojnice, 

Dolná Mičiná, Dudince, Gánovce, Liptovské Sliače, Lúčky, Ružomberku, Sivá brada, Dreveník a inde. 

Taktiež sú známe existencie jaskynných obydlí v blízkosti žriediel termálnych a minerálnych vôd. 

Vedecky potvrdené sídlo jaskynného človeka v komplexe Haligovských skál na severnom Spiši sa 

nachádza neďaleko zaniknutých kúpeľov Smerdžonka, dnes súčasť obce Červený Kláštor. 

Ochrana travertínov hlavne v minulosti nebola dostatočná. Vzácne lokality poškodila ťažba 

travertínu a prístupové cesty do ťažobných lomov, ktoré často presmerovali toky minerálnych vôd 

s postupnou degeneráciou prírodných hodnôt. V súčasnosti ochrana travertínov je súčasťou ochrany 

neživej prírody a patrí do kompetencie MŽP SR. Ťažba travertínov ďalej pretrváva na Spiši v oblasti 

zaniknutých kúpeľov Sivá brada, kde tvorbu nových travertínov spôsobuje minerálna voda 

vytekajúca do okolia prameňov. 

V priestorovej organizácii krajiny má kúpeľné prostredie výnimočné postavenie v urbanizácii, ako 

aj v architektúre kúpeľných budov, parkov, chodníkov, cestičiek a ďalších objektov, kde patria 

pramenné miesta, besiedky, otvorené a zasklepené terasy a iné. Podľa vonkajšej podoby sa dá zistiť, 

z akého obdobia architektonický objekt pochádza. Aj keď do dnešných dní sa nezachovala funkčnosť 

všetkých slovenských kúpeľov, no čiastočne sa zachovalo krajinné prostredie formované kúpeľnou 

architektúrou v minulosti. 

Stavebný rozmach zaznamenali slovenské kúpele najmä v 70. rokoch 20. storočia. Išlo o mohutné 

investície do výstavby infraštruktúry a supraštruktúry, napr. v Číži, Piešťanoch, Trenčianskych 

Tepliciach, Lúčkach, Nimnici, Smrdákoch, Tatranskej Kotline, vo Vyšných Ružbachoch, na Štrbskom 

Plese atď. Dnes sa už mnohé z týchto objektov rekonštruovali alebo čakajú na „finančnú injekciu“. 

Dodržanie vonkajšieho dizajnu kúpeľných budov sa spája s modernizáciou interiéru podľa platných 

štandardov. 

Kúpele sú kultúrne centrá, ktoré navštevujú kúpeľni hostia zďaleka i zblízka, medzi nimi 

významné osobnosti. Ochrana kúpeľného prostredia je súčasťou ochrany prírodného a kultúrneho 

dedičstva. 
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Prevencia environmentálnych problémov 

Ochrana krajinného prostredia v súvislosti s kúpeľníctvom sa týka prevencie environmentálnych 

problémov, akými sú: 

 vplyv dopravy na kvalitu ovzdušia, 

 hluková záťaž, 

 znehodnocovanie prírodných liečebných zdrojov, 

 odpadové hospodárstvo, 

 devastácia, degradácia a kontaminácia pôd, 

 dôsledky, činnosti človeka na ekosystémy. 

Návšteva kúpeľného miesta predpokladá fungujúcu infraštruktúru vrátane dopravných 

prostriedkov, ktorými sa možno do kúpeľov dopraviť. V uvedených súvislostiach sa vynára potreba 

ochrany pred zvukom a hlukom.  

Maximálne prípustné hladiny cudzích rušivých hlukov v akusticky chránenom prostredí, kam patrí 

vnútorné kúpeľné územie, sú stanovené na 40 decibelov (dB). Napríklad hlučnosť auta je 79 dB, 

autobusu 84 dB, vlaku 100 – 130 dB a lietadla 130 dB a viac. Preto musí byť doprava v kúpeľných 

mestách vylúčená. Väčšie problémy s riešením nadmernej hlukovej záťaže sú na Sliači, spôsobené 

lokalizáciou letiska v blízkosti prírodných liečebných kúpeľov. 

Cez niektoré kúpeľné miesta vedú dopravné komunikácie bez možnosti vylúčenia verejnej 

dopravy. Taká situácia je napríklad vo Vysokých Tatrách na Ceste slobody, v Rajeckých Tepliciach, 

Trenčianskych Tepliciach, Nimnici a inde. 

Kúpeľné miesta sú oblasti vyžadujúce osobitnú ochranu ovzdušia podľa zákona č. 478/2002 Z. z. 

o ochrane ovzdušia. Preto v kúpeľných územiach a ich blízkom okolí sa nesmú nachádzať žiadne 

zdroje znečistenia (továrne, kotolne na tuhé palivo a pod.). 

Lokalizácia prírodných liečebných kúpeľov mimo hlavných dopravných tepien má tú výhodu, že 

kúpele sa nachádzajú v peknom prírodnom prostredí bez hlukovej záťaže. Na druhej strane 

excentrická poloha komplikuje príchod do kúpeľov viacerými druhmi dopravných prostriedkov 

a prestupov, ktoré sú pre pacientov často veľmi náročné. Zároveň sa predlžuje čas strávený na ceste 

do kúpeľov a podmienku nástupu na liečebný pobyt do 12.00 hodiny nemožno dodržať. Zdravotné 

poisťovne v pokynoch pre pacienta oneskorený nástup na liečenie pre dopravné problémy 

akceptujú. K takýmto kúpeľom patria Brusno, Kováčová, Liptovský Ján, Lučivná, Lúčky, Rajecké 
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Teplice, Sklené Teplice, Sliač, Smrdáky, Štós, Tatranská Kotlina, Tatranské Matliare, Turčianske 

Teplice a Vyšné Ružbachy. 

Hluk je nežiaduci zvuk. Pôsobí ako stresor, teda je nepriaznivým faktorom životného prostredia. 

Negatívne účinky hluku zapríčiňujú poruchy v oblasti sluchu, nervovej sústavy i celkovej regulácie 

človeka. Kúpeľní klienti sa napr. sťažovali na neprimeranosť hluku počas rekonštrukčných prác 

kúpeľných objektov. Liečebný proces pre rekonštrukciu sa vylúčil napr. v kúpeľnom hoteli 

Hviezdoslav na Štrbskom Plese a Thermia Palace v Piešťanoch. V ostatných prípadoch kúpeľné 

podniky museli riešiť problém, či prerušiť svoju činnosť, alebo poskytovať liečebnú starostlivosť aj za 

cenu zvýšeného hluku a prašnosti prostredia. 

Kúpeľné prostredie v trhovom hospodárstve je zároveň podnikateľským prostredím s potrebou 

nových investícií. Investičné aktivity, ktoré sa neobišli bez krátkodobého negatívneho vplyvu na 

kúpeľné prostredie, sa v nových ekonomických podmienkach realizovali takmer vo všetkých 

prírodných liečebných kúpeľoch, no najvýraznejšie v Bojniciach, Dudinciach, Hornom Smokovci, 

Novom Smokovci, Piešťanoch, Rajeckých Tepliciach, Smrdákoch, Štrbskom Plese, Tatranskej 

Kotline, Trenčianskych Tepliciach a vo Vyšných Ružbachoch. 

Určiť hranicu medzi zvukom a hlukom je veľmi ťažké, lebo ide o subjektívne pociťované kategórie. 

Pobyt v kúpeľoch predpokladá tiché prostredie, ale nemožno si ho predstaviť bez akéhokoľvek 

zvuku. Príjemný zvuk prírody a hudby prináša uspokojenie, čiže je liečebným médiom. Zvuk je tiež 

prostriedkom dorozumievania, varovania a výstrahy. Negatívne môže pôsobiť napr. komunikácia 

medzi kúpeľnými pacientmi, pokiaľ sa neprispôsobuje dennému režimu. Napríklad arabskí klienti 

radi konverzujú do neskorých nočných hodín, čo na ostatných ľudí pôsobí rušivo. Pre danú príčinu sa 

niektoré kúpele vzdávajú tejto klientely, resp. na ubytovanie sa využívajú rodinné domy a byty mimo 

vnútorného kúpeľného územia. Rušivo pôsobia tiež diskotéky a hlučné zábavy do neskorých 

nočných hodín. 

Iní klienti sú zasa nespokojní, že v kúpeľoch neexistuje nočný život a za zábavou odchádzajú do 

najbližšieho mesta či okolia. Ochranným opatrením je limitovanie hlučných zábav do 22. 00 hodiny. 

Kúpele sú v prvom rade miestom liečby a až potom miestom zábavy. Preto je ideálne, keď liečebná 

zóna, ktorá sa nemá otvárať na iné aktivity, je oddelená od zábavnej zóny. Ochranu smeruje 

k udržaniu ticha, ktoré nielen lieči, ale v hlučnom svete sa stáva aj vyhľadávaným luxusom. 
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Kvalitatívna a kvantitatívna ochrana vôd 

Významnú krajinnú hodnotu tvoria pramene prírodných liečivých a minerálnych vôd. Ich ochrana 

je súčasťou integrovanej ochrany kvality a kvantity podzemných a povrchových vôd. 

Kvalitu zdrojov vôd môžu ohroziť priame i nepriame vplyvy, často spojené s devastáciou, 

degradáciou a kontamináciou pôd, ako aj negatívne dôsledky ľudskej činnosti na ekosystémy. 

Prevenciou v kvalitatívnej ochrane vôd je riešenie problematiky zdrojov znečistenia, ktoré môžu byť 

bodové alebo plošné. Rozhodujúcimi zdrojmi bodového znečistenia sú hlavne vypúšťané odpadové 

vody a rôzne, často neriadené skládky odpadov. Riešenie tohto problému je vo zvýšení podielu 

domácností napojených na kanalizáciu a výstavbe čističiek odpadových vôd. Plošné zdroje 

znečistenia sú ťažšie identifikovateľné než bodové, ale ich účinky sú rovnako dlhodobé a ťažko 

odstrániteľné. Najväčšími zdrojmi plošného znečistenia sú najmä poľnohospodárstvo, odkaliská, 

rozptýlené skládky, kontaminované závlahové a zrážkové vody. Z uvedených dôvodov sa 

z kúpeľného prostredia musia vylúčiť také poľnohospodárske činnosti, ktoré by potenciálne i reálne 

mohli ohroziť kvalitu spodných a i povrchových vôd. Navyše rôzne zápachy z poľnohospodárskej 

činnosti znehodnocujú ovzdušie kúpeľov, čo je pre liečebný proces absolútne neprípustné, i keď 

kúpeľné podniky sa s takouto praxou stretávajú. 

Kvalitatívna ochrana, vôd je založená na akumulačnej schopnosti prostredia a na kontrole 

dodržiavania doporučených hodnôt pre odoberané množstvo vôd. Medzi akumulovaným 

a odberným množstvom je potrebné dodržať správnu proporciu, aby nedošlo k situácii, že 

akumulované zásoby vôd sa stanú neobnoviteľnými, so sprievodným poklesom hladiny 

podzemných vôd. Na využívanie zásob podzemných vôd sa stanovujú limity (tzv. ekologické limity), 

ako aj záväzné minimálne prietoky (tzv. ekologické prietoky na tokoch). 

V súčasnosti sa objavujú nové zdroje prírodných liečivých a minerálnych vôd. Tie sa však, ako 

mnohé už existujúce zdroje, nezachytávajú, ani neexploatujú, vytvárajú bažiny alebo odtekajú do 

voľnej prírody a miestnych potokov. Dôvodom ich nízkej využiteľnosti sú aj nízke kvalitatívne 

a kvantitatívne parametre. 

Kvalitatívna a kvantitatívna ochrana vôd patrí do systému územnej ochrany vôd v nasledujúcej 

štruktúre: 

a) všeobecná ochrana vôd – vyplýva zo zákona o vodách (tzv. vodný zákon), 

b) regionálna ochrana vôd – týka sa chránených vodohospodárskych oblastí, 
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c) špeciálna ochrana vôd – predstavuje užšiu, sprísnenú ochranu najmä vodných zdrojov 

využívaných na pitné účely, t.j. pásma hygienickej ochrany. Osobitnou kategóriou je ochrana 

prírodných liečivých zdrojov a minerálnych vôd vyplývajúca z tzv. kúpeľného zákona. 

 

Ochrana kúpeľného miesta 

Kúpeľné miesto je územie obce, resp. časť územia obce, na ktorom sa nachádzajú prírodné liečivé 

zdroje, prírodné liečivé kúpeľné liečebne a iné zariadenia potrebné na vykonávanie kúpeľnej 

starostlivosti. V kúpeľnom mieste sa nachádzajú dostatočne výdatné prírodné liečivé zdroje, 

zdravotnícke zariadenia poskytujúce kúpeľnú starostlivosť, vyhovujúci stav životného prostredia 

vrátane prírodných a urbanistických daností obce. 

Návrh na územie kúpeľného miesta a návrh jeho štatútu predkladá Štátnej kúpeľnej komisii obec, 

na ktorej území sa nachádzajú prírodné liečivé kúpele alebo kúpeľné liečebne. Ak zasahujú do 

viacerých obcí, návrh predkladá obec, na ktorej území sa nachádza väčšina kúpeľných zariadení. 

Niektoré kúpeľné obce a mestá, resp. ich časti majú aj vo svojom názve označenie kúpele, napr. 

Bardejovské kúpele – miestna časť mesta Bardejov, Sobranecké kúpele – miestna časť mesta 

Sobrance, v minulosti napr. Ľubické kúpele – miestna časť mesta obce Ľubica, Levočské kúpele – 

miestna časť mesta Levoča, Novoveské kúpele – miestna časť mesta Spišská Nová Ves. a pod. 

Do vzťahu obec – kúpele sa opätovne zaviedla kompetencia obce vydávať záväzné stanovisko 

k návrhu, aby územie obce bolo vyhlásené za kúpeľné miesto, a to v štádiu konania o vydanie 

povolenia na využívanie liečivého zdroja na kúpeľnú zdravotnú starostlivosť. Prevádzkovanie 

prírodných liečebných kúpeľov je podnikaním a obci patrí právo vydávať záväzné stanoviská 

k začatiu podnikania na svojom území. Aj keď obec nemá nijaký podstatný zisk z prevádzkovania 

prírodných liečebných kúpeľov, do miestneho rozpočtu plynie nemalá suma finančných 

prostriedkov vyberaných formou dane za ubytovanie podľa zákona č. 582/2004 o miestnych daniach 

a miestnom poplatku za komunálne odpady. Základom dane je počet prenocovaní. Sadzbu dane určí 

obec na osobu a prenocovanie záväzným nariadením obce. Platiteľom dane je prevádzkovateľ 

zariadenia, ktorý odplatné prechodné ubytovanie poskytuje. Peňažné prostriedky prijaté formou 

platenia tejto dane by sa mali vrátiť do rozvoja kúpeľného miesta a nie na iné účely obce pri vzniku 

schodku finančných prostriedkov v miestnom rozpočte. 

Pozitívny vplyv kúpeľov na mesto, obec či región sa prejavuje aj v iných ekonomických 

súvislostiach: 

 vytváranie priamych pracovných miest – na jedno lôžko v kúpeľoch pripadá 0,5 pracovníka, 



29 

 

 priama zamestnanosť v kúpeľných zariadeniach vyvoláva nepriamu zamestnanosť 

v kooperujúcich organizáciách – dodávatelia tovarov, kultúrne a športové zariadenia, 

poskytovatelia osobných a vecných služieb, 

 na základe priamej a nepriamej zamestnanosti sa zabezpečujú dôchodky pre miestnych 

obyvateľov regiónu, t. j. multiplikačný efekt kúpeľného cestovného ruchu – jedno miesto na jedno 

lôžko v kúpeľoch, 

 vďaka kúpeľom sa zvyšuje návštevnosť kúpeľného mesta/obce, čo zvyšuje ich imidž, 

 ochranné opatrenia realizované v kúpeľnom mieste pozitívne vplývajú na zvyšovanie kvality 

životného prostredia, 

 rozvoj infraštruktúry a supraštruktúry kúpeľného miesta vplýva na rast životnej úrovne 

obyvateľov, 

 ľahká dosiahnuteľnosť kúpeľných služieb má niekoľkonásobný význam pre zdravie miestneho 

obyvateľstva. 

 

Kontrolné otázky. 

1. Čo sú to prírodné liečebné kúpele a liečebné zariadenia? 

2. Čo je to kúpeľné miesto? 

3. Aké hlavné kritériá musia spĺňať prírodné liečebné kúpele a liečebné zariadenia? 

4. Čím realizujeme ochranu kúpeľného prostredia? 
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4. ŠTATÚT KÚPEĽNÉHO MIESTA 

Obce uznané ako kúpeľné miesto sú povinné realizovať ustanovenia Štatútu kúpeľného miesta 

a dodržiavať opatrenia ním určené v rozsahu kompetencie. Samotné kúpeľné miesto uznáva a jeho 

štatút vo forme nariadenia vydáva vláda Slovenskej republiky. Vláda uznanie kúpeľného miesta 

a jeho štatút zruší, keď zaniknú podmienky na uznanie kúpeľného miesta podľa zákona č. 538/2005 

Z. z. 

Štatúty kúpeľných miest sú právne normy zverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky a vo 

vestníku ministerstva zdravotníctva. Na ich tvorbe, v rámci svojich kompetencií, sa podieľajú 

jednotlivé kúpeľné mestá a obce. Povinnosťou obce, v ktorej sa kúpeľné miesto vyskytuje, je 

zabezpečiť zverejnenie štatútu kúpeľného miesta spôsobom v mieste obvyklom. Oboznámenie 

klientov prírodných liečebných kúpeľov so štatútom kúpeľného miesta zabezpečuje využívateľ 

prírodných liečivých zdrojov. 

Z uvedeného vyplýva, že štatút kúpeľného miesta je právnym dokumentom. Obsahuje pravidlá 

správania miestnych obyvateľov, kúpeľných klientov, zamestnancov kúpeľných podnikov, 

podnikateľov poskytujúcich služby a ďalších osôb, ktoré sa nachádzajú v kúpeľnom mieste, no najmä 

v kúpeľnom území. Je to v podstate „organizačný poriadok kúpeľov“. Štatút kúpeľného miesta 

špecifikuje prípustné a neprípustné využívanie kúpeľného miesta a kúpeľného územia vrátane 

územia obce bezprostredne nadväzujúceho na kúpeľné územie. Stanovuje rozsah a spôsob 

zabezpečovania verejných služieb financovaných z miestneho rozpočtu, najmä spôsob údržby 

miestnej infraštruktúry a parkovací režim pre návštevníkov, pravidlá odvozu a likvidácia odpadu, 

podmienky zásobovania kúpeľného územia a pod. 

V štatúte sú obsiahnuté požiadavky na kúpeľné prostredie, napr. architektonické a urbanistické 

požiadavky na miestnu výstavbu a ochranné opatrenia ako regulatívy funkčného využívania územia 

obce vrátane podmienok, za ktorých je možné v kúpeľnom území vykonávať kultúrne, športové a iné 

aktivity. 

V štatúte kúpeľného miesta sa musia rešpektovať ochranné opatrenia, ktoré majú charakter 

obmedzení vzťahujúcich sa na kúpeľné územie. 

Na kúpeľnom území je zakázané: 

 nakladať s odpadom okrem zberu a odvozu odpadov, 

 vykonávať chemický posyp komunikácií, 
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 používať prostriedky na chemickú ochranu rastlín a trvalých trávnatých porastov okrem 

prostriedkov zapísaných do zoznamu schválených prípravkov na ochranu rastlín 

a mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín podľa zákona č. 193/2005 Z. z. 

o rastlinolekárskej starostlivosti, 

 intenzívne prevádzkovať poľnohospodársku výrobu a lesnú výrobu okrem nevyhnutných 

agrotechnických opatrení, 

 intenzívne chovať zvieratá, 

 vodiť psy bez náhubku a vôdzky, 

 umiestňovať a prevádzkovať predajné pulty a stánky, predávať ambulantným spôsobom okrem 

novinových stánkov, ktorých umiestnenie povolí obec po dohode s prírodnými liečebnými 

kúpeľmi, 

 stavať bytové domy, školiace zariadenia a iné objekty, ktorých funkcia je v rozpore s funkciou 

kúpeľného územia. 

Pri navrhovaní štatútov kúpeľných miest má rozhodujúce právomoci MŽP SR v spojitosti 

s určovaním ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov minerálnych stolových vôd. Vydáva 

záväzné posudky pre územné, stavebné, kolaudačné a vodohospodárske konanie, na vykonávanie 

činností podliehajúcich banskému zákonu a na vykonávanie geologických prác súvisiacich 

s vyhľadávaním a ochranou liečivých zdrojov v ochranných pásmach liečivých zdrojov prvého stupňa 

a vnútorných kúpeľných územiach. Sleduje hydrogeologické, geologické a vegetačné pomery a na 

ich základe rozhoduje o ďalších opatreniach na ochranu prírodných liečivých kúpeľov, kúpeľných 

miest a prírodných liečivých zdrojov.  

Štatúty kúpeľných miest vydáva vláda Slovenskej republiky ako nariadenie vlády SR a sú 

uverejnené v zbierke zákonov SR.  

 

Uvedený je príklad štatútu kúpeľného miesta Vysoké Tatry. 
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NARIADENIE VLÁDY446/2006 Z. z. 

446/2006 Z. z. 

NARIADENIE VLÁDY 

Slovenskej republiky 

z 21. júna 2006, 

ktorým sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry 

Vláda Slovenskej republiky podľa § 35 ods. 10 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 

nariaďuje: 

§ 1 

Týmto nariadením vlády sa vydáva Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry, ktorý je uvedený v prílohe. 

§ 2 

Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 15. júla 2006. 

Mikuláš Dzurinda v. r. 

PRÍL.  

ŠTATÚT KÚPEĽNÉHO MIESTA VYSOKÉ TATRY 

Čl. I  

Rozsah kúpeľného miesta Vysoké Tatry a kúpeľných území v kúpeľnom mieste Vysoké Tatry 

(1) Územie kúpeľného miesta Vysoké Tatry je zhodné s katastrálnymi územiami mesta Vysoké Tatry a je vyznačené v 

územnoplánovacej dokumentácii mesta Vysoké Tatry. Kúpeľné miesto Vysoké Tatry je súčasťou Tatranského národného 

parku. 

(2) Rozsah kúpeľného miesta Vysoké Tatry je na obrázku č. 1. 

(3) V kúpeľnom mieste Vysoké Tatry sú vymedzené tieto kúpeľné územia: 

a) kúpeľné územie v mestskej časti Horný Smokovec, 

b) kúpeľné územie v mestskej časti Nový Smokovec, 

c) kúpeľné územie v mestskej časti Dolný Smokovec, 

d) kúpeľné územie v mestskej časti Štrbské Pleso, 

e) kúpeľné územie v mestskej časti Tatranská Kotlina, 

f) kúpeľné územie v mestskej časti Tatranská Polianka, 

g) kúpeľné územie v mestskej časti Tatranské Matliare. 

(4) Kúpeľné územia podľa odseku 3 sú vyznačené v územnoplánovacej dokumentácii mesta Vysoké Tatry a príslušnom 

katastri nehnuteľností. Ich rozsah je na obrázkoch č. 2 až 8. 

(5) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Horný Smokovec 

a) severná hranica vedie po vrstevnici 977 m n. m. nad Cestou slobody a po trati Tatranskej elektrickej železnice pod 

Cestou slobody, 

http://www.health.gov.sk/?35-br-kupelne-miesto-a-kupelne-uzemie
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b) západná hranica začína od vrstevnice 977 m n. m. južným smerom po Cestu slobody a pokračuje pod Cestou 

slobody po štátnu cestu III/5344, 

c) južná hranica je vedená štátnou cestou III/5344 západným smerom a nad Cestou slobody pokračuje cestou II/537 

po východnú hranicu, 

d) východná hranica vedie od vrstevnice 977 m n. m. južným smerom po Cestu slobody. 

(6) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Nový Smokovec 

a) severná hranica vedie od križovatky štátnej cesty II/537 s jednosmernou miestnou komunikáciou od hotela MS 70, 

pokračuje štátnou cestou II/537 po Vilu Gerlach, za Vilou Gerlach smeruje miestnou komunikáciou medzi 

penziónom Villa Dr. Szontagh a Liečebným domom Palace a ďalej pokračuje miestnou komunikáciou nad objektom 

Magura smerom k miestnej komunikácii k Domu služieb až k pôvodnej východnej hranici pozdĺž potoka Štiavnik, 

b) západná hranica je ohraničená jednosmernou miestnou komunikáciou od štátnej cesty II/537 medzi penziónom 

Villa Dr. Szontagh a Liečebným domom Palace, 

c) južnú hranicu tvorí chodník popri štátnej ceste II/537, ďalej pokračuje účelovou komunikáciou k futbalovému 

ihrisku a chodníkom pod Liečebným domom Penzák k premosteniu potoka Štiavnik pri štátnej ceste II/537, 

d) východná hranica vedie pozdĺž potoka južným smerom k zákrute pri poliklinike na ceste II/537 a pokračuje 

účelovou komunikáciou k futbalovému ihrisku. 

(7) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Dolný Smokovec 

a) severná hranica vedie po vrstevnici 920 m n. m. severovýchodným smerom k ceste Pekná vyhliadka v Hornom 

Smokovci, 

b) západná hranica začína na vrstevnici 888 m n. m. na okraji štátnej cesty Poprad - Starý Smokovec a pokračuje 

severozápadným smerom popri štátnej ceste až na vrstevnicu 920 m n. m., 

c) južná hranica je na vrstevnici 888 m n. m. až po štátnu cestu Poprad - Starý Smokovec, 

d) východná hranica vedie po štátnej ceste Poprad - Starý Smokovec od vrstevnice 920 m n. m. juhovýchodným 

smerom, ďalej po štátnej ceste Horný Smokovec - Dolný Smokovec až na vrstevnicu 888 m n. m. 

(8) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Štrbské Pleso 

a) severná hranica vedie okolo jazera Štrbské pleso ku križovatke ciest do areálu hotela FIS a Liečebného domu 

Helios a ponad Liečebný dom Helios k východnej hranici, 

b) západnú hranicu tvorí chodník okolo jazera Štrbské pleso od Liečebného domu Solisko smerom k jazeru Slepé 

pleso, 

c) južná hranica začína od cesty pri Liečebnom dome Solisko, ďalej vedie po južnej strane cesty pod komplexom 

Liečebného domu Hviezdoslav a končí na križovatke s chodníkom k jazeru Štrbské pleso, 

d) východná hranica vedie od Liečebného domu Hviezdoslav chodníkom okolo jazera Štrbské pleso, pokračuje 

chodníkom k rázcestiu miestnej komunikácie od Liečebného domu Helios a areálu hotela FIS, k potoku Mlynica a 

potom pozdĺž potoka Mlynica smerom k hospodárskemu dvoru Kúpeľov Štrbské Pleso, a.s., a ďalej poza Liečebný 

dom Helios smerom k severnej hranici. 

(9) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranská Kotlina 

a) severnú hranicu tvorí prístupová komunikácia k chodníku k Belianskej jaskyni, 

b) západná hranica vedie vrstevnicou 800 m n. m. po severnú hranicu, 

c) južná hranica začína od štátnej cesty I/67 prístupovou komunikáciou za evanjelickým kostolom k objektu na 

pozemku s parc. č. 523/1, 

d) východnú hranicu tvorí časť štátnej cesty I/67 od južnej hranice po severnú hranicu. 

(10) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranská Polianka 

a) severná hranica vedie pozdĺž lesnej cesty na kóte 1076 m n. m., 

b) západná hranica vedie od štátnej cesty II/537 smerom k severnej hranici pozdĺž lesnej cesty a potokom cca 100 m 

od Sanatória Dr. Guhra až na kótu 1076 m n. m., 

c) južná hranica prebieha súbežne so štátnou cestou II/537 od potoka za kúpeľným areálom smerom k východnej 

hranici a končí pri účelovej komunikácii k Sanatóriu Dr. Guhra, 
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d) východná hranica vedie od štátnej cesty II/537 účelovou komunikáciou k Sanatóriu Dr. Guhra a ďalej popod 

ihrisko a pozdĺž lesnej cesty na sever až na kótu 1076 m n. m. 

(11) Opis hraníc kúpeľného územia v mestskej časti Tatranské Matliare 

a) severnú hranicu tvorí Skalnatý potok od štátnej cesty II/537, 

b) západná hranica je priama spojnica od Skalnatého potoka k účelovej ceste k zotavovni Metalurg, 

c) južná hranica je tvorená účelovou komunikáciou k zotavovni Metalurg, 

d) východnú hranicu tvorí časť štátnej cesty II/537 od rázcestia účelovej cesty k zotavovni Metalurg po Skalnatý 

potok. 

Čl. II  

Opatrenia na ochranu kúpeľného miesta Vysoké Tatry 

(1) V kúpeľnom mieste Vysoké Tatry môžu byť len také stavby a zariadenia vrátane športovo-rekreačných zariadení, 

ktoré nenarušujú zdravé životné prostredie, najmä klimatické a hydrologické podmienky. 

(2) V kúpeľnom mieste Vysoké Tatry sa lesný porast udržiava podľa lesného hospodárskeho plánu, opatrení vydaných 

podľa osobitného predpisu 1) a osobitných bioprojektov ako rehabilitačný a respiračný priestor nadväzujúci na kúpeľné 

územie. 

(3) Obhospodarovanie lesných porastov v kúpeľnom mieste Vysoké Tatry sa musí v súlade s osobitným predpisom 1) 

prispôsobiť podmienkam kúpeľného prostredia a hydrologickým a klimatickým podmienkam. 

(4) V kúpeľných územiach sa nesmie 

a) parkovať s motorovými vozidlami mimo vyhradených miest okrem parkovania osobitne označených motorových 

vozidiel na prepravu zdravotne postihnutých osôb a na zásobovanie, 

b) vykonávať úmyselná ťažba dreva mimo lesného hospodárskeho plánu, 

c) vykonávať posyp komunikácií posypovým materiálom spôsobujúcim prašnosť, 

d) vykonávať iná činnosť, ako je uvedené v písmenách a) až c), ktorá môže negatívne ovplyvniť klimatické 

ukazovatele a kvalitu ovzdušia. 

(5) V kúpeľných územiach sa musia udržiavať objekty v dobrom technickom stave a nezastavané pozemky ako park. 
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Kontrolné otázky. 

1. Kto schvaľuje a vydáva štatút kúpeľných miest? 

2. Aké činnosti sú zakázané na kúpeľnom území? 

3. Čo špecifikuje štatút kúpeľného mesta? 
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5. PRÍRODNÉ LIEČEBNÉ KÚPELE V SLOVENSKEJ REPUBLIKE, ROZMIESTNENIE 
A INDIKAČNÉ ZARIADENIA 

Na území Slovenskej republiky je v súčasnosti 22 kúpeľných miest. Bližší podrobný opis kúpeľných 

miest je predmetom seminárnych prác. 

Pri charakteristike kúpeľného miesta uveďte: 

 polohopis, 

 liečebné prírodné zdroje (v prípade liečivých minerálnych vôd ich bližšie charakterizujte), 

 indikačné zamerania, 

 liečebné procedúry, 

 počet lôžok/pacientov za rok, 

 ďalšie významné skutočnosti podľa vlastného určenia. 

 
Štatúty kúpeľných miest: 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z.  
 
Kúpeľné miesto Štatút kúpeľného miesta 

Bardejov uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Bojnice uznesenie vlády SR č. 740/1995 

Brusno uznesenie vlády SR č. 740/1995 

Číž uznesenie vlády SR č. 740/1995 

Dudince uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999  

Korytnica uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999  

Kováčová uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Kunerad uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Liptovský Ján uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999  

Lučivná uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999  

Lúčky uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999  

Nimnica uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Piešťany 
uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 
v znení zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 1029/2004 

Rajecké Teplice uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999  

Sklené Teplice uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Sliač uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Smrdáky uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Štós uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999  

Trenčianske Teplice uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999  

Turčianske Teplice uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Vysoké Tatry 
(Horný Smokovec, Nový Smokovec, Dolný Smokovec, Štrbské 
Pleso, Tatranská Kotlina, Tatranská Polianka, Tatranské Matliare) 

nariadenie vlády SR č. 446/2006 Z. z. 

Vyšné Ružbachy uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999  

 

Kontrolné otázky. 

1. Liečebné prírodné zdroje jednotlivých kúpeľov. 

2. Indikačné zamerania jednotlivých kúpeľov. 

 

  

http://www.health.gov.sk/?nariadenie-vlady-br-446-2006-z-z
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6. MINERÁLNE VODY SLOVENSKA – PODMIENKY VZNIKU A ŠTRUKTÚRY 

Minerálne vody vznikajú len vo vhodných geologicko-tektonických podmienkach. Sú to 

nasledovné podmienky: 

 veľké zastúpenie a rozšírenie vhodných kolektorov, 

 zachovanie vôd morského pôvodu, 

 uloženie vhodných kolektorov na vo väčších hĺbkach, 

 spojenie vhodných kolektorov s povrchom, 

 príron juvenilného CO2. 

 

Geologicko-tektonický vývoj Západných Karpát vytvoril priaznivé podmienky pre vznik minerálnych 

vôd. Rozlišujeme sedem hlavných faktorov vzniku minerálnych vôd na Slovensku: 

1. veľké rozšírenie druhohorných karbonátov a výskyt evaporitov, 

2. veľké rozšírenie treťohorných morských až sladkovodných sedimentov s výskytom evaporitov, 

3. alpinotypná tektonika druhohorných súvrství, 

4. alpinotypná a germanotypná stavba treťohorných sedimentov, 

5. výskyt mladých pozdĺžnych a priečnych zlomov, 

6. treťohorný vulkanizmus, 

7. priaznivé geotermické pomery. 

Prvý faktor: veľké rozšírenie druhohorných karbonátov a výskyt evaporitov (anhydrit – sadrovec) – 

spôsobil pomerne rovnomerné rozloženie a vznik výdatných prameňov minerálnych vôd, resp. 

drobných prameňov uhličitých vôd vo vnútorných Západných Karpatoch. Z geochemického 

hľadiska tento faktor podmieňuje vytvorenie prevažne karbonatických a sulfánogénnych 

minerálnych vôd. Maximálna výdatnosť prirodzených prameňov termálnych vôd sa pohybuje do 100 

l . s-1 a viac (maximálny doteraz zistený prítok do vrtu bol 160 l . s-1). Z chemického hľadiska sú to 

vody kalciovo-magnéziovo-sulfátové, kalciovo-magnéziovo-bikarbonátovo-sulfátové a kalciovo-

magnéziovo-sulfátové s mineralizáciou prevažne do 5 g . l-1. 

Druhý faktor: veľké rozšírenie treťohorných morských až sladkovodných sedimentov s výskytom 

evaporitov (hlavne soľných ložísk) v miocéne – podmieňuje vznik a rovnomerné rozšírenie 

minerálnych a termálnych vôd v čelnej prehĺbenine, flyšovom a čiastočne bradlovom pásme, vo 

vnútorných kotlinách a v neogénnych nížinách. Morský až sladkovodný charakter sedimentov 

a výskyt soľných ložísk je príčinou vzniku marinogénnych, halogénnych a hydrosilikátovogénnych 
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minerálnych vôd. Výdatnosť prirodzených prameňov je prevažne veľmi malá do 1 l . s-1. Maximálna 

výdatnosť vrtov dosahuje 20 l . s-1. Podľa chemického zloženia sú to vody nátriovo-kalciovo-

magnéziovo-bikarbonátové, nátriovo-bikarbonátové, nátriovo-bikarbonátovo-chloridové 

a nátriovo-chloridové s mineralizáciou prevažne do 50 g . l-1 , zriedkavejšie do 300 g . l-1 a ojedinele 

do 500 g . l-1. 

Tretí faktor: alpinotypná tektonika druhohorných súvrství – vytvoril podmienky pre zostup vôd do 

väčších hĺbok, a tým vznik termálnych vôd, pomerne vysokých teplôt. Prirodzené pramene majú 

maximálnu teplotu 70 ºC (Trajan, Piešťany 72 ºC). Vrty v druhohornom podloží vnútorných depresií 

a nížin objavili vody s teplotami nad 130 ºC a viac (Ďurkov 134 ºC). 

Štvrtý faktor: alpinotypná a germanotypná stavba treťohorných sedimentov: spôsobil, že paleogénne 

a miocénne kolektory sa dostali do pomerne veľkých hĺbok, čo podmienilo ohriatie ich vôd. 

V prípade zatvorených hydrogeologických štruktúr si vody ich kolektorov uchovali synsedimentárnu 

salinitu, metamorfovanú iba v uzavretom systéme hornina – voda.  

Piaty faktor: mladé pozdĺžne a priečne zlomy – spôsobuje, že vody vystupujú na povrch 

v prirodzených prameňoch. 

Šiesty faktor: mladotreťohorný vulkaniznus, na ktorý sa v podstate viaže prevažujúci podiel 

juvenilného CO2 vyvolal vznik veľkého množstva uhličitých vôd. Mladotreťohorný vulkanizmus sa 

podieľa i na vytvorení priaznivých geotermických podmienok. 

Siedmy faktor: priaznivé geotermické pomery – predstavuje vlastne zvýšené hodnoty geotermického 

gradientu a zemského tepelného toku. Priemerný geotermický gradient na Slovensku v územiach 

s termálnymi vodami má hodnotu 38 ºC/1 000 m, geotermický stupeň je cca 26 m/ºC (svetový 

priemer za cca 30 ºC/1 000 m, geotermický stupeň 33 m/ºC). 

 

Minerálne vody (spolu s termálnymi) vznikajú a vyskytujú sa v hydrogeologických štruktúrach. 

Hydrogeologická štruktúra je geologicko-tektonicky a hydrologicky vymedzená jednotka, na ktorú je 

viazaná podzemná voda s jej vlastnými podmienkami pohybu a tvorby. 

Štruktúry minerálnych vôd vadózneho pôvodu z hydrodynamického hľadiska obsahujú zostupnú 

a výstupnú vetvu. Tieto štruktúry sa rozdeľujú na tri prirodzené oblasti: 

 oblasť infiltračnú, 

 oblasť akumulačnú, 

 oblasť výverovú. 
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Infiltračná oblasť predstavuje územie, kde kolektory vôd vystupujú na povrch, takže sú napájané 

zrážkami, povrchovými vodami alebo vodami z plytkých nádrží podzemných vôd. Z infiltračnej 

oblasti voda zostupuje do akumulačnej oblasti, kde sa formuje minerálna voda. Táto oblasť 

u termálnych vôd súčasne prestavuje zbernú oblasť zemského tepla. Z akumulačnej oblasti vody 

vystupujú na povrch a vyvierajú vo výverovej oblasti. Minerálne vody, hlavne morského pôvodu sa 

často viažu na uzavreté kolektory, ktoré tvoria akumulačné oblasti týchto vôd, takže tieto vody nie 

sú doplňované infiltráciou a odvodňované vo výveroch. 

Podľa toho, či štruktúry majú všetky tri oblasti, alebo len niektoré z nich rozdeľujeme štruktúry na 

tieto druhy: 

 otvorené, 

 polotvorené, 

 polozatvorené, 

 zatvorené. 

Pod otvorenými štruktúrami rozumieme také štruktúry, ktoré majú infiltračnú, akumulačnú 

a výverovú oblasť, takže sú stále doplňované prirodzenou infiltráciou a odvodňované v prirodzených 

prameňoch. 

Pod polootvorenými štruktúrami rozumieme také, ktoré majú len infiltračnú a akumulačnú oblasť, 

ale nie sú prirodzene odvodňované. Počas umelého odvodňovania sú doplnené prirodzenou 

infiltráciou. Minerálne vody možno z týchto štruktúr získať jedine vrtmi alebo banskými dielami. 

Pod polozatvorenými štruktúrami rozumieme také, ktoré majú len akumulačnú a výverovú oblasť, 

takže sú prirodzene odvodňované. Tieto štruktúry nie sú spočiatku dopĺňané prirodzenou 

infiltráciou, ale až postupom času, a to v mieste výverovej oblasti. Takéto štruktúry obsahujú najprv 

iba statické zásoby a až postupne zásoby dynamické. 

Pod zatvorenými štruktúrami rozumieme také, ktoré majú len akumulačnú oblasť, takže nie sú 

dopĺňané prirodzenou infiltráciou a prirodzené pramene z nich nevyvierajú. 
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Hydrogeologické štruktúry minerálnych vôd 

druh štruktúry 
oblasť 

zásoby režim 

genéza 

chemizmu vôd 
plynov 

infiltračná akumulačná výverová autochtónne alochtónne 

otvorená + + + dynamické,1) statické 

s voľnou hldinou, s napätou 
hladinou plytkého a hlbokého 

obehu, tlakový, krasový 
a puklinový 

petrogénne 
vzdušné (N2, O2), 
biogénne (H2S) 

chemické (CO2), 
biogénne (CH4, N2) 

polotvorená + + (+ umelá) dynamické,1) statické 
s napätou hladinou hlbokého 

obehu, tlakový, krasový 
a puklinový 

petrogénne, 
marinogénn 

vzdušné (N2, O2), 
biogénne (CH4, H2S, N2) 

chemické (CO2), 
biogénne (CH4, N2) 

polozatvorená - - (+ súčasne infiltrač.) statické,1) dynamické 
s napätou hladinou zatvorenej 

štruktúry, neskoršie napätá 
hladina s hlbokým obehom (?) 

marinogénne, 
petrogénne 

biogénne (CH4, H2S, N2) 
chemické (CO2), 

biogénne (CH4, N2) 

zatvorená - - (+ umelá) statické 
s napätou hladinou zatvorenej 

štruktúry 
marinogénne biogénne (CH4, N2) 

chemické (CO2), 
biogénne (CH4, N2) 

1) prevládajúce exploatované zásoby 

 

Kontrolné otázky. 

1. Uveďte aspoň štyri geologicko-tektonické podmienky na vznik minerálnych vôd. 

2. Čo podmienil mladotreťohorný vulkanizmus? 

3. Aká je hodnota svetového geotermálneho stupňa. 

4. Aká je hodnota priemerného geotermálneho gradientu na Slovensku v územiach s termálnymi vodami? 

5. Aké tri oblasti majú hydrogeologické štruktúry? 

6. Ako rozdeľujeme hydrogeologické štruktúry? 
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7. KÚPEĽNÍCTVO AKO ZDRAVOTNO-SOCIOEKONOMICKÁ ČINNOSŤ 

Kúpeľníctvo ako zdravotno-socioekonomická činnosť je v prvom rade podmienená výskytom 

prírodného liečivého zdroja, či už prírodnej liečivej vody, bahna, soli, plynu, klimatických podmienok 

priaznivých na liečenie, ktoré spolu s ďalšími liečebnými a zdraviu prospešnými procedúrami, 

sociálnym prístupom a ekonomickým nástrojmi spolu vytvárajú komplex podmienok pre jej činnosť. 

Kúpeľná starostlivosť je súčasť zdravotnej starostlivosti charakterizovaná ako následná zdravotná 

starostlivosť.  

Ochrana, využívanie kúpeľov ako kúpeľných zdravotníckych podnikov charakterizovaných ako 

prírodné liečebné kúpele je vykonávaná podľa 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 v znení neskorších predpisov (kúpeľný zákon) a vykonávacej vyhlášky č. 

101/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje minimálne 

materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a 

ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok vhodných na 

liečenie. 

 

7.1 Kúpeľníctvo a ochrana kúpeľných podnikov 

Obchodný zákonník definuje podnik ako súhrn hmotných, ako aj osobných a nehmotných zložiek 

podnikania. K podniku patria veci, práva a iné majetkové hodnoty, ktoré patria podnikateľovi a slúžia 

na prevádzkovanie podniku alebo vzhľadom na svoju povahu majú na tento účel slúžiť. Ochrana 

kúpeľného podniku sa zameriava na funkčnú ochranu týchto práv a ekonomických kategórií. 

Aj keď pojem „kúpeľný podnik“ (podobne ako priemyselný podnik, stavebný podnik, 

poľnohospodársky podnik, obchodný podnik, podnik služieb atď.) sa v Obchodnom zákonníku 

nevyskytuje, toto označenie vyplýva zo zamerania podnikateľskej činnosti, t. j. z poskytovania 

komplexnej kúpeľnej starostlivosti, ktorá je liečebnou starostlivosťou. Všetky prírodné liečebné 

kúpele v Slovenskej republike pôsobia ako podnikateľské subjekty v konkrétnej právnej forme; 

takmer všetky ako akciové spoločnosti, ojedinele ako spoločnosť s ručením obmedzeným či 

nezisková alebo štátna príspevková organizácia. 

Charakteristiky kúpeľného podniku možno formulovať podľa nasledujúcich znakov: 

a) je to podnik služieb, ktorý poskytuje zdravotnícke služby, lekárske vyšetrenia a procedúry, 

ubytovanie, stravovacie, kultúrno-spoločenské služby. Základom sú služby zdravotnej 

http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2005&cc=219
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2005&cc=219
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2005&cc=219
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=42
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=42
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=42
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=42
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=42
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starostlivosti vrátane charakteristických špecifických terapií a liečebnej výživy. Ostatné služby 

majú podporný charakter. 

b) poskytovanie výkonov sa viaže na osobité prírodné danosti – existenciu prírodných liečivých 

zdrojov. Lokalizácia a kapacita podniku sú ovplyvnené prítomnosťou a výdatnosťou liečivého 

zdroja. 

c) vecné a osobné služby, ktoré tvoria produkt kúpeľného podniku, predpokladajú vysoký podiel 

živej práce. Odborné a osobnostné predpoklady zamestnancov kúpeľného podniku majú značný 

vplyv na výslednú službu a jej kvalitu. 

d) služby nie sú poskytované jednotlivo, vyznačujú sa vysokou komplexnosťou, čo vyžaduje 

vytvorenie zodpovedajúcej infraštruktúry. S tým je spojená potreba veľkého podnikateľského 

kapitálu. Kúpeľný podnik musí jednotlivé služby koordinovať tak, aby sa vzájomne dopĺňali, 

podporovali a umožňovali dosahovať maximálny úžitok. 

Kúpeľné podniky v Slovenskej republike sú zapísané v zozname podnikateľských subjektov, ktorý 

vedie Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy. Na podnikateľskú činnosť ich oprávňuje zápis 

do obchodného registra, ktorý je súčasťou Centrálneho registra ekonomických subjektov 

pôsobiacich na území SR. Podľa zákona o ochrane hospodárskej súťaže majú právo zúčastňovať sa 

na hospodárskej súťaži, slobodne rozvíjať svoju súťažnú činnosť a v záujme dosiahnutia 

hospodárskeho prospechu môžu združovať výkon tejto činnosti. 

Kúpeľné podniky sú zdravotnícke zariadenia využívajúce všeobecne platné ochranné 

mechanizmy, legislatívne opatrenia a ekonomické nástroje, ktoré im pomáhajú znižovať 

podnikateľské riziko a zvyšovať bezpečnosť podnikania. Podnikateľská činnosť prírodných 

liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je podmienená využívaním prírodných liečivých zdrojov, 

ktoré sú vo vlastníctve štátu. Ale kúpeľné podniky preberajú zodpovednosť za ich ochranu 

a využívanie. Ochranná politika smeruje navonok – chrániť podnik v podnikateľskom prostredí 

a dovnútra – chrániť jeho podnikateľské zložky. 

Základnou právnou normou v danej oblasti je Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky zo 6. februára 2006, č. 101/2006 Z. z. , ktorou sa ustanovuje minimálne materiálno-

technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a ustanovujú 

indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických podmienok priaznivých na liečenie. 

Do minimálneho materiálno-technického vybavenia prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných 

liečební poskytujúcich ambulantnú a ústavnú kúpeľnú starostlivosť patrí: 

 ambulantné zariadenie, 
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 zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre jednotlivé indikácie, 

 vybavenie pre pohotovostnú službu (ústavnej kúpeľnej starostlivosti). 

Minimálne personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební je uvedené 

v členení na ich ambulantné zariadeniam zariadenia na poskytovanie kúpeľnej starostlivosti pre 

jednotlivé indikácie a na vybavenie pre ich pohotovostnú službu. Odborným zástupcom kúpeľných 

podnikov osobou poverenou vedením zdravotnej starostlivosti v týchto zdravotníckych 

zariadeniach je lekár so špecializáciou v špecializačnom odbore fyziatria, balneológia a liečebná 

rehabilitácia s odbornou zdravotníckou praxou minimálne 10 rokov v tomto špecializovanom 

odbore. 

 

7.2 Ochrana podnikateľského prostredia 

Podnikateľské prostredie znamená existenciu dobrých podmienok na slobodné podnikanie. Tvorí 

ho interné prostredie kúpeľných podnikov a externé prostredie vo všeobecnom členení na: 

 ekonomické prostredie, 

 legislatívne prostredie, 

 technologické prostredie, 

 sociálne prostredie, 

 ekologické prostredie, 

 ostatné prostredie. 

Ochrana podnikateľského prostredia je východiskom na realizáciu ochrany kúpeľného podniku vo 

funkcii podnikateľa (právnickej osoby alebo fyzickej osoby). Priaznivé podnikateľské prostredie je 

základným predpokladom dlhodobej konkurencie schopnosti a rastu trhovej ekonomiky. Je to také 

prostredie, v ktorom štát podporuje a chráni hospodársku súťaž, t.j. vytvára pre ňu jasné a stabilné 

pravidlá, efektívne zabezpečuje ich dodržiavanie všetkými účastníkmi trhu a zároveň minimalizuje 

prekážky a požiadavky smerom k podnikateľom. 

 

Medzi základné parametre podnikateľského prostredia patria: 

 existencia súkromného vlastníctva a jeho ochrana, 

 ochrana práv vlastníkov nakladať podľa vlastného uváženia s ich majetkom vrátane práva na 

výnosy, resp. zodpovednosti za straty, ktoré plynú z vlastníctva alebo z podnikateľskej činnosti, 
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 ochrana slobody podnikania vrátane slobody vstupovať do zmluvných vzťahov s inými bez 

obmedzujúcich zásahov zo strany štátu, 

 účinná a rýchla vynútiteľnosť dodržiavania zmluvných záväzkov v prípade ich neplnenia niektorou 

zo zmluvných strán. 

 

Efektívna realizácia ekonomickej aktivity kúpeľných podnikov je založená na nespochybniteľnej 

akceptácii troch základných legislatívnych kategórií: vlastníctvo, zmluva a postih za nedodržanie 

zmluvy. 

Kvalitu podnikateľského prostredia v slovenskom kúpeľníctve predurčila miera privatizácie 

a rozsah priamej účasti štátu na podnikaní v tomto sektore. Slovenské liečebné kúpele do 31. 

októbra 1994 mali charakter štátnych podnikov, ku ktorým boli pričlenené územne dislokované 

zložky: 

 Bardejovské kúpele, š. p.   Bardejovské Kúpele 

 Bojnice, š. p.    Bojnice, Nimnica 

 Dudince, š. p.    Dudince, Sklené Teplice 

 Lúčky, š. p.     Lúčky, Korytnica 

 Nový Smokovec, š. p.   Štrbské Pleso, Nový Smokovec, Horný 

Smokovec, Lučivná, Štós, Vyšné Ružbachy 

 Piešťany, š. p.    Piešťany, Smrdáky 

 Rajecké Teplice, š. p.   Rajecké Teplice, Kunerád 

 Turčianske Teplice, š. p.   Turčianske Teplice 

 Sliač, š. p.      Sliač, Brusno, Číž, Kováčová 

 Trenčianske Teplice, š.p.   Trenčianske Teplice 

 Slovthermae, š. p.    Kúpeľný komplex Diamant v Dudinciach 

 

V súčasnosti je na Slovensku 31 prírodných liečebných kúpeľov, ktorých ochrana sa riadi podľa 

základnej právnej normy, 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 v znení neskorších predpisov. 

 

 

http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2005&cc=219
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2005&cc=219
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2005&cc=219
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Kúpeľno-liečebné zariadenia v Slovenskej republike 

 

 

Kontrolné otázky: 

1. Ako môžeme definovať kúpeľníctvo? 

2. Aké sú charakteristiky kúpeľného podniku? 

3. Definujte základnú právnu normu a vykonávací predpis, ktoré upravujú podmienky pre prírodné 

liečebné kúpele. 

4. Aké kvalifikačné predpoklady musí mať odborný zástupca v kúpeľoch? 

5. Definujte ochranu podnikateľského prostredia v kúpeľoch. 

6. Aké sú základné parametre podnikateľského prostredia v kúpeľoch? 

 

7.3 Ochrana majetku kúpeľných podnikov 

Pod majetkom kúpeľného podniku sa rozumie súhrn všetkých vecí, peňazí, započítateľných 

pohľadávok a iných majetkových hodnôt, ktoré patria podniku a slúžia na jeho podnikanie. 

Zákon č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve podnikateľských subjektom ukladá povinnosť viesť 

účtovníctvo na sledovanie stavu a pohybu majetku. Prieskumom bolo zistené, že takmer všetky 

kúpeľné podniky vedú účtovníctvo vo vlastnej réžii a nevyužívajú outsourcing. 

Evidencia majetku sa uskutočňuje podľa rámcovej účtovnej osnovy pre podnikateľov takto: 

Dlhodobý hmotný majetok: 

 dlhodobý hmotný majetok – odpisovaný, 

 dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný, 
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 dlhodobý nehmotný majetok, 

 dlhodobý finančný majetok, 

 dlhodobé pohľadávky, 

Krátkodobý hmotný majetok: 

 zásoby, 

 krátkodobé pohľadávky, 

 krátkodobý finančný majetok, 

Na sledovanie stavu a pohybu majetku kúpeľných podnikov sa využívajú informačné technológie. 

Softvér v module podvojného účtovníctva umožňuje tvoriť plán odpisov, generovať účtovné 

a daňové odpisy, zostavovať rôzne výstupné zostavy a podklady na inventarizáciu majetku. Prehľad 

o stave a pohybe majetku poskytuje protokol o zaradení majetku, inventárna karta, inventárny 

prehľad majetku za podnik i za strediská, plán odpisov, protokol o účtovnom odpise, prehľad 

zoradeného a zhodnoteného majetku. Ochrana informačných a komunikačných technológií je 

súčasťou ochrany nehmotného majetku. 

 

Ochrana hmotného majetku 

Najvyšší objem finančných prostriedkov v kúpeľných podnikoch viaže dlhodobý hmotný majetok 

– odpisovaný. Tvoria ho stavby, samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí a ostatný 

dlhodobý hmotný majetok. Z hľadiska ochrany ekonomických záujmov podniku je rovnako dôležité 

skúmať jeho využívanie i nevyužívanie. Podstatnú časť majetku tvoria balneologické zariadenia, 

budovy a ostatné technické zariadenia, ktoré sa opotrebúvajú fyzicky a morálne. Rozsiahle 

rekonštrukcie tohto majetku v poslednom období zvýšili štandard poskytovaných kúpeľných služieb 

a z aspektu ochrany kúpeľného klienta zvyšujú kvalitu najmä zdravotníckych služieb. 

Podľa realizovaného prieskumu, mnohé zariadenia už neslúžia pôvodnému účelu, pritom je 

potrebné chrániť ich pred poveternostnými vplyvmi, rozkrádaním či iným poškodením. 

Nevyužívaným majetkom sú najčastejšie budovy (bývalé liečebné domy či zariadenia pomocných 

prevádzok), bazény a kúpaliská, zdravotnícka technika, obchodné zariadenia a iné. Problémy 

s nefunkčným hmotným majetkom uviedli vo výskumnom projekte iba Číž, Piešťany, Sliač, 

Smrdáky, Trenčianske Teplice, Turčianske Teplice, Vyšné Ružbachy, ale z vonkajšieho pozorovania 

boli zaznamenané aj v Brusne, Lučivnej, Štóse, na Štrbskom Plese, a samozrejme vo všetkých 

nateraz nefunkčných kúpeľoch. 



54 
 

Príčinou danej situácie je predovšetkým zastaralý technický stav budov, ktorý nezodpovedá 

súčasnému štandardu. Ďalšie kúpeľné hotely sa nevyužívajú pre prebiehajúce rekonštrukčné práce, 

vysokú nákladovosť na ich prevádzku, pre nedostatok, či totálnu absenciu pacientov zmenou 

štátoprávneho usporiadania, legislatívy či z konkurenčných dôvodov, ale aj z dôvodu nejasných či 

sporných majetkoprávnych vzťahov. Nemožno to pokladať za chybu súčasných majiteľov, ktorí 

problémy najlepšie poznajú a pokúšajú sa ich riešiť. 

Finančné prostriedky viazané v nevyužívanom majetku sú pre podnik ekonomickou záťažou – 

netvoria výnosy, pohlcujú poistné náklady, náklady na strážnu službu i náklady na nevyhnutnú 

údržbu budov a zariadení, pokiaľ nie sú ponechané svojmu osudu. Znehodnocujú prostredie 

kúpeľného miesta s adekvátnym odrazom v počte a štruktúre návštevníkov. Záchranu takéhoto 

majetku možno pokladať nielen za prejav ochrany dobového stavebného štýlu typického pre 

jednotlivé fázy kúpeľnej výstavby, ale aj za oživenie hodnôt v intenciách hodnototvorného procesu 

kúpeľných podnikov. 

Kúpeľné podniky problémy spojené s využívaním, resp. nevyužívaním svojho majetku riešia 

nasledujúcimi spôsobmi: 

 obnova – rekonštrukčné práce spojené s modernizáciou sú investične náročné. Viažu sa na 

dostatočné množstvo finančných prostriedkov z vlastných i cudzích zdrojov (úverov, pôžičiek, 

účelových fondov a i.), realizujú ich takmer všetky kúpeľné podniky. 

 predaj – majetok sa predá vhodnému záujemcovi, ktorý sa zaručí, že bude poskytovať kúpeľné, 

relaxačné a regeneračné služby v zariadeniach kúpeľov, napr. kúpele Smrdáky predali 

nevyužívané ubytovacie zariadenia, alebo kúpele v Trenčianskych Tepliciach predali dlhoročne 

nevyužívané kúpalisko Zelená žaba. Predajom majetku sa kompenzuje aj nedostatok finančných 

prostriedkov pri rekonštrukcii a modernizácii iných objektov. 

 prenájom – forma ekonomického prenájmu sa uskutočňuje nielen pri budovách, ale aj pri inom 

majetku, napr. prenájom bazénu vo Vyšných Ružbachoch firme, ktorá zabezpečuje jeho 

prevádzku a kúpeľnému podniku platí nájomné. 

 transformácia – zmena funkcie budovy, napr. rekonštrukcia práčovne na oddychové centrum 

v Číži. 

 konzervácia – týka sa budov s historickou a architektonickou hodnotou, napr. hotel Slovan 

v Piešťanoch, o ktorý doteraz neprejavil záujem vysoko solventný záujemca, alebo budovy 

v pôvodnom kúpeľnom horskom štýle v Štóse. 
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 revitalizácia – vrátenie pôvodnej funkcie či iného objektu, napr. obnova kaplnky v areáli kúpeľov 

v Lúčkach. 

 status quo – situácia bez konkrétneho krátkodobého riešenia – napr. liečebné domy Savoy, Slávia 

a Machnáč v Trenčianskych Tepliciach, budovy Kriváň a Magura vo Vyšných Ružbachoch, 

pôvodná budova sanatória v Tatranskej Kotline. 

 prístavba – slúži na rozšírenie niektorých prevádzkových činností alebo ich vylúčenie z jadra 

budovy, napríklad prístavba kuchynského bloku a schodiska na zrekonštruovanom 

a zreštaurovanom secesnom hoteli Thermia Palace v Piešťanoch, ktorý je prvým 

päťhviezdičkovým kúpeľným hotelom na Slovensku. 

 likvidácia – zbúranie objektov bez historickej hodnoty, čím sa získava stavebný pozemok alebo 

plocha na iné aktivity. 

Nevyužívaný majetok sa javí ako zbytočný, no nie je to celkom tak, lebo na druhej strane kúpeľní 

klienti pociťujú nedostatok vhodných priestorov v oblasti doplnkových služieb, akým sú príjemné 

čitárne dennej tlače, ktoré by mali nahradiť otvorené priestory hotelových recepcií, komorné 

a štýlové kaviarne a cukrárne na krátkodobé posedenie, hudobné kabíny na počúvanie hudby, 

miestnosti na realizáciu vzdelávacích programov, tvorivé dielne, herne a pod.. Súvisí to s ochranou 

záujmov hostí pri užitočnom trávení voľného času počas kúpeľného pobytu. Z iných zariadení 

chýbajú napríklad telefónne automaty, bankomaty na predaj nápojov a drobného tovaru. 

Významným ochranným opatrením je správne ocenenie nehnuteľností pre kapitalizáciu výnosov 

kúpeľného podniku. Ocenenie sa týka celého majetku alebo len jeho častí podľa vyhlášky č. 492/2004 

Z. z. o stanovení všeobecnej hodnoty majetku. Pri oceňovaní majetku kúpeľného podniku sa 

zvýrazňuje skutočnosť, že kapitál sa investuje do nepremiestniteľných zdrojov výnosu. Je to 

špecifikum podnikania kúpeľných podnikov, lebo prírodné liečebné zdroje sú nepremiestniteľné 

a riziko podnikania je pomerne nízke. 

Dlhodobý hmotný majetok – neodpisovaný tvoria pozemky, umelecké diela a zbierky. Keďže kúpeľné 

pozemky sú lukratívnym majetkom, prísne ochranné opatrenia sa v tomto prípade týkajú ich 

využívania a predaja v súvislosti s predajom kúpeľných budov. Nijaké kúpeľné miesto si nemožno 

predstaviť bez kúpeľného parku, ktorý je predmetom ošetrovania a osobitnej ochrany. V kúpeľných 

parkoch sa nachádzajú vzácne dreviny, záhony kvetov, udržiavané trávniky, drobné architektonické 

objekty, jazierka, atď., nadväzujúce na tradíciu kúpeľného miesta, ktorým sa venuje osobitná 

ochrana. Nie je zriedkavosťou, že návštevu kúpeľov významne ovplyvňuje ak kúpeľný park.  
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Každé kúpele majú svoj fond hnuteľného i nehnuteľného kultúrneho dedičstva, ktorý je chránený 

podľa uznesenia č. 91/2001 Z. z. – uznesenie NR SR k deklarácii NR SR o ochrane kultúrneho dedičstva. 

Umelecké diela, akým je typická kúpeľná architektúra, objekty výtvarného umenia, historické 

fotografie, štýlový nábytok a pod., sú súčasťou výzdoby interiéru i exteriéru. Boli vytvorené na 

špecifickú objednávku kúpeľov, aby jednotlivým objektom vtláčali špecifickú umeleckú pečať. 

Zhromažďovanie kúpeľných pamiatok patriacich do kultúrneho dedičstva je významný počin 

Balneologického múzea v Piešťanoch. 

Keďže časť hmotného majetku kúpeľných podnikov je zahrnutá do kultúrneho dedičstva krajiny, 

kúpeľný podnik sa mal možnosť uchádzať o podporu Európskej únie v oblasti ochrany 

a reštaurovania kultúrneho dedičstva v kontexte programu Kultúra na roky 2007 – 2013, ktorý je 

určený všetkým kultúrnym sektorom a všetkým kategóriám kultúrnych činiteľov. Program Kultúra 

je zameraný na nasledujúce kategórie: 

 ochrana/zachovanie/reštaurovanie architektonického dedičstva (jednotlivé budovy alebo 

komplexy budov v malých vidieckych a ostrovných komunitách), 

 ochrana/zachovanie/reštaurovanie kultúrnej architektúry s ohľadom na jej autentický a kultúrny 

charakter, 

 ochrana/zachovanie/reštaurovanie súkromných alebo verejných umeleckých zbierok prístupných 

pre širokú verejnosť, 

 ochrana/zachovanie/reštaurovanie archeologických nálezísk prístupných pre širokú verejnosť, 

 ochrana/zachovanie/reštaurovanie kultúrneho dedičstva (napr. budova, komplexy budov 

v mestách a na vidieku, kultúrna architektúra, archeologické náleziská) prístupného pre širokú 

verejnosť. 

Vyhľadávanie a ochrana prírodných zdrojov sa pokladá za verejný záujem. Vlastnícke práva 

k nehnuteľnostiam bráni vyhľadávaniu prírodného liečivého zdroja. Zároveň možno obmedziť 

vlastnícke právo k nehnuteľnostiam alebo vyvlastniť nehnuteľnosť, ak vlastník nehnuteľnosti bráni 

využívaniu alebo ochrane prírodného liečivého zdroja. Vlastník nehnuteľnosti má právo na finančnú 

náhradu za obmedzenie vlastníckeho práva a za vyvlastnenie. Ak sa neuzavrie dohoda 

o poskytovaní finančnej náhrady, rozhodne súd. Vlastník nehnuteľnosti má povinnosť umožniť vstup 

oprávnených osôb na svoje nehnuteľnosti alebo strpieť určité obmedzenia vzťahujúce sa na 

vlastnícke právo nehnuteľnosti s výskytom prírodných liečivých zdrojov, osobitne zdrojov 

termálnych a minerálnych vôd. 
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Krátkodobý hmotný majetok predstavujú zásoby nevyhnutné na zabezpečovanie prevádzky 

kúpeľného podniku, t. j. poskytovanie základných a doplnkových kúpeľných služieb. Patrí sem 

materiál, zásoby vlastnej výroby a tovar. Ekonomizácia zásob je vyjadrená v skracovaní doby obratu 

zásob, v zrýchľovaní počtu obratov a vo vytváraní optimálnych zásob. Ochranné opatrenia 

zabraňujú znehodnocovaniu zásob a nesprávnemu vynakladaniu finančných prostriedkov na ich 

obstarávanie. 

V súvislosti s ochranou hmotného majetku kúpeľných podnikov sa vynára otázka zabezpečenia 

ochrany majetku a osobných vecí kúpeľných klientov. Krádeže automobilov a ich vnútorného 

vybavenia sú častým problémom vo všetkých rekreačných zariadeniach, kúpele nevynímajúc.  

Strážené parkoviská a garáže sú súčasťou bezpečnostných opatrení kúpeľných podnikov 

a kúpeľných miest. Krádeže osobných vecí z uzamknutých objektov – hotelových izieb, skriniek na 

odkladanie vecí môžu byť podnietené aj nedostatočnou ostražitosťou samotných pacientov. 

Riešenie takýchto problémov, ktoré poškodzujú dobré meno kúpeľného podniku, patrí do oblasti 

trestnoprávnej zodpovednosti. 

 

Ochrana nehmotného majetku 

Dlhodobý nehmotný majetok tvoria zriaďovacie náklady, aktivované náklady na vývoj, softvér, 

oceniteľné práva, goodwill, ostatný dlhodobý nehmotný majetok. Z uvedeného nehmotného 

majetku sa sústredíme na ochranu softvéru a goodwillu. 

Ochrana softvéru súvisí s ochranou podnikového informačného systému a jeho základných 

funkcií, kam patrí:  

 zabezpečenie vstupných informácií prostredníctvom zhromažďovania dát, 

 uchovávanie vhodne organizovaných dátových štruktúr, umožňujúcich rýchly výber na základe 

zadaných požiadaviek, 

 prenos dát z miesta vzniku na miesto ich spracovania a z miesta spracovania na miesto ich 

využitia, 

 prezentácia dát vo vhodnej forme – textovej, tabuľkovej, grafickej, obrazovej, zvukovej, prípadne 

ich kombinácie, 

 spracovanie dát, ktoré prebieha na základe presne stanovených, exaktne vyjadrených postupov, 

ktorých algoritmus je uložený vo forme rôzne spracovaných programov. 
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Celá koncepcia bezpečnosti informačného systému vyplýva z jeho technického a programového 

riešenia, na čo si kúpeľné podniky vyberajú vhodného dodávateľa. Ten oživí informačný systém 

a zabezpečí jeho prevádzku prenosom dát v rámci daného systému i dátovým prepojením 

s externými subjektmi. Na ochranu údajov sa využívajú vnútorné kontrolné mechanizmy, určuje sa 

spôsob zálohovania, archivácie a likvidácie údajov. Riadenie bezpečnosti informačného systému 

vyplýva z jeho napojenia na globálnu informačnú sieť. Spoľahlivá prevádzka a funkčnosť systému 

vyjadruje pripravenosť podniku na riešenie mimoriadnych situácií. Údržba technických 

a programových prostriedkov systému sa vo väčšine prípadov uskutočňuje formou outsourcingu. Za 

fyzickú a požiarnu ochranu systému zodpovedá manažment kúpeľného podniku.  

Výsledky prieskumu potvrdili, že niet kúpeľného podniku bez informačného systému a jeho 

napojenia na internet. Ide o dôležitú podmienku, pretože informatizácia spoločnosti umožňuje 

priamy kontakt potenciálneho hosťa s kúpeľným podnikom pri rezervácií a predaji kúpeľných 

služieb. Zlyhanie alebo obmedzenosť prístupu na internet môže byť príčinou straty klientely, ktorá 

si vyberie iné kúpele. Ochranne opatrenia musia smerovať k nepretržitej funkčnosti informačného 

systému. 

Prístup k osobným počítačom nemajú všetci zamestnanci, v niektorých prípadoch dokonca ani 

zamestnanci na vrchole riadiacej pyramídy. Kúpeľné podniky daný stav odôvodňujú tým, že 

v prevádzke kúpeľov je mnoho manuálnej, nízkokvalifikovanej práce aj v osobných službách, na 

ktorú nie sú nevyhnutné informačné technológie. Evidenciu poskytnutých služieb elektronickým 

spôsobom realizujú napríklad v kúpeľno-rehabilitačnom ústave v Liptovskom Jáne. 

V otázkach ochrany informačného systému je dôležitý aj ľudský faktor, t. j. zamestnanci 

kúpeľných podnikov ako používatelia systému, a podmienky, v ktorých so systémom pracujú. 

Motivácia pracovníkov je dôležitá nielen na pozíciách, ktoré sú kľúčové pre zabezpečenie ochrany 

údajov a spoľahlivosti prevádzky informačného systému, ale aj ostatných zamestnancov, ktorí 

s informačným systémom pracujú. Od každého zamestnanca sa očakáva, aby sa stotožnil 

s poslaním podniku a dodržiaval diskrétnosť vyplývajúcu z toku informácií. 

Ochrana informácií je jednou zo zložiek bezpečnosti kúpeľného podniku. Informácie môžu byť 

označené ako dôverné (neverejné, interné), ako obchodné tajomstvo či ako utajované informácie. 

V realizovanom výskume sme sa presvedčili, že tú istú informáciu jeden kúpeľný podnik pokladá za 

verejnú, iný za utajovanú alebo za obchodné tajomstvo. Vyplýva to z presvedčenia, že informácie 

tvoria prostredie globálnej sieťovej ekonomiky a v súčasnosti je to hlavné konkurenčné aktívum. 

Kúpeľné podniky si zabezpečujú ochranu prenosu informácií v sieťach a ochranu mailovej 
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komunikácie. Cieľom tejto ochrany je zabrániť úniku informácií do vonkajšieho ekonomického, 

podnikateľského a konkurenčného prostredia. Na druhej strane existujú informácie, ktorých 

sprístupnenie vyplýva zo zákona. Napríklad zverejnenie súvahy, ako aj výkazu ziskov a strát je pre 

kúpeľné podniky s právnou formou akciovej spoločnosti povinné. Ochrana informácií o kúpeľných 

klientoch sa uskutočňuje podľa zákona č. 428/2002 o ochrane osobných údajov v znení neskorších 

predpisov. 

Problematika ochrany informačných systémov (IS) je však omnoho rozsiahlejšia 

a sofistikovanejšia. Jedným zo zámerov realizovaného výskumu bolo označiť hierarchické 

postavenie informačných systémov v riadení kúpeľných podnikov. Každá úroveň riadenia si vyžaduje 

špecifický spôsob ochrany. Na to sa zameriavajú špecialisti v oblasti ochrany podnikových 

informačných systémov; niektoré kúpeľné podniky s nimi spolupracujú na zmluvnom základe. Časť 

kúpeľných podnikov zamestnáva svojich informatikov, ktorí ochranu informačných systémov majú 

v svojej pracovnej náplni. 

Ochrana goodwillu ako jednej z podstatných zložiek nehmotného majetku podniku je súčasťou 

ochrany duševného vlastníctva. Aj napriek tomu, že duševné vlastníctvo sa spája s osobou, resp. 

s právom osôb, má významné uplatnenie v činnosti podnikateľských organizácií vrátane kúpeľných 

podnikov. Ochrana duševného vlastníctva nadobúda čoraz väčší význam. Originálne myšlienky a ich 

realizácia formou inovácií je zjavnou podnikateľskou výhodou. Nehmotné statky bývajú korisťou 

tých, ktorí sa obohacujú na invencii iných. Pôvodca nápadu môže mať obavy z ušlého zisku 

a návratnosti investícií vynaložených na vývoj, odskúšanie a uvedenie nového produktu. Pokiaľ 

podnikateľ svoje produkty nezabezpečí niektorou z foriem právnej ochrany, dobrovoľne sa vzdáva 

významných výhod a umožňuje konkurentom parazitovať na goodwille jeho produkcie. Slovenská 

republika v rámci svojho právneho systému poskytuje dostatočné nástroje na ochranu vlastníka 

registrovaného produktu. V prípade kúpeľných podnikov môže ísť o registráciu kúpeľných procedúr 

s využitím konkrétnych liečivých zdrojov, liečebných postupov, použitých prostriedkov, ubytovacích 

a stravovacích zariadení a ostatných služieb spojených s inovačnými aktivitami. 

Pojem goodwill je skôr psychologickou ako ekonomickou kategóriou, preto presné obsahové 

vymedzenie tohto pojmu a jeho aplikácie v kúpeľnom podniku je dosť ťažké. Je to kategória 

osobného vnímania a posudzovania konkrétnych javov, objektov, činností atď.. Goodwill podniku je 

osobitý fenomén, ktorým sa zaoberajú poprední predstavitelia ekonomickej, právnej i účtovníckej 

teórie a praxe. 
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V ekonomike sa goodwill pokladá za ekonomický jav a prostriedok podnikania. V podnikateľskom 

prostredí je dôležitý pri nadväzovaní obchodných vzťahov s osobitým významom pre oblasť malého 

a stredného podnikania, lebo malé a stredné podniky sú pri tvorbe a testovaní goodwillu voči veľkým 

podnikom v istej konkurenčnej nevýhode. 

Goodwill je zároveň právnou kategóriou, teda predmetom právnej ochrany, kde je 

zakomponovaná ochrana dobrej povesti, dobrého mena a dobrej pozície fyzickej osoby a právnickej 

osoby v sociálno-ekonomickom prostredí. Poškodzovanie dobrého mena kúpeľného podniku 

možno uplatniť súdnou cestou, hoci takýto prípad sme pri skúmaní prírodných liečebných kúpeľov 

na Slovensku nezaznamenali. 

Goodwill vo forme účtovnej jednotky je predmetom účtovných zápisov v výkazníctva. Tu je 

potrebné si ozrejmiť, aké zložky goodwillu možno prezentovať v účtovných výkazoch, akým 

spôsobom zaúčtovať pozitívny i negatívny goodwill a jeho vplyv na hospodárenie kúpeľného 

podniku. Uvedená problematika je súčasťou podnikového auditu. 

Goodwill sa vo všeobecnej definícii vysvetľuje ako imidž, obraz, povesť, atmosféra, situácia, názov 

či meno podniku vo vnímaní verejnosti. Ide o nehmotný majetok (statok) duševnej povahy s týmito 

atribútmi: 

 spoznateľnosť či vnímateľnosť aspoň jedným ľudským zmyslom nezávisle od hmotného 

predmetu, 

 spôsobilosť byť predmetom ekonomickým, obchodným či širších spoločenských vzťahov, 

 možnosť byť vnímateľný a využiteľný rovnocenne kedykoľvek, kdekoľvek a kýmkoľvek. 

Z hľadiska ochrany kúpeľného podniku je dôležitá samotná tvorba goodwillu, ktorá predpokladá 

dokonalú kvalitu, moderné technológie a odborné poskytovanie kúpeľných služieb, prípadne ďalšie 

vlastnosti kúpeľného produktu, ktoré vedú k získaniu jeho obľuby na trhu. V uvedenej súvislosti sa 

sústredíme na hodnotenie kúpeľných služieb z pohľadu kúpeľného klienta, t. j. spotrebiteľa týchto 

služieb, ktorý je pre kúpeľný podnik živou reklamou vo vzťahu k tvorbe podnikového goodwillu. 

V kontexte spotrebiteľského prístupu hodnotenia kvality služieb v kúpeľníctve je potrebné 

pochopiť rozdiely medzi vnímanou a očakávanou službou: 

 zákazník chápe kvalitnú službu ako takú službu, ktorá splní alebo dokonca prekročí jeho 

očakávania. Jeho očakávania sú výsledkom odporúčaní od ostatných spotrebiteľov rovnakej 

služby a jeho doterajších skúseností. 
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 zákazníci sa pred nákupom služieb pri hodnotení služieb spoliehajú viac na informácie z osobných 

ako z neosobných zdrojov. 

 pri kúpe služby vníma spotrebiteľ viac ako pri kúpe výrobku, a to z dôvodu, že kvalita výrobku je 

determinovaná jeho technickými parametrami. Hodnotenie rizika je založené na 

pravdepodobnosti neúspechu, ako aj na následkoch nepodarenej služby. Pravdepodobnosť 

neúspechu môže vyplývať zo zložitosti samotnej služby. Poskytovateľ by sa mal snažiť 

minimalizovať riziká vnímané spotrebiteľom vnímané spotrebiteľom tým, že ich včas identifikuje 

a vhodnými komunikačnými prostriedkami ho bude informovať o všetkých skutočnostiach, ktoré 

ho zaujímajú, pretože ak má nedostatok informácií o požadovanej službe, pociťuje riziká, ktoré  

výrazne ovplyvňujú jeho vnímanie kvality. 

Očakávania spotrebiteľov sú ovplyvňované propagačnými materiálmi producenta služieb. Ak 

brožúra kúpeľného hotela ukazuje nádhernú miestnosť a hosť ju potom nájde špinavú, chyba spočíva 

v očakávaní vytvorenom na základe chybnej vonkajšej komunikácie.  

Očakávaná a reálna (vnímaná) služba môžu byť vo vzájomnej jednote, resp. vo vzájomnom 

nesúlade. Pokiaľ reálna služba presahuje očakávania klienta v pozitívnom význame, prispieva to ku 

kreovaniu pozitívneho goodwillu, o čo všetkým kúpeľným podnikom aj ide. Ak očakávanie 

kúpeľných klientov sú nenaplnené, situácia je opačná. 

Kúpeľné služby sú produktom kúpeľníctva, t.j. výstupom kúpeľného podniku. Produkty kúpeľných 

služieb tvorí: 

1. základný produkt, 

2. reálny produkt, 

3. rozšírený produkt, 

4. úplný produkt. 

 

1. Základný produkt, t. j. podstatný obsah služby (ohnisko, základ, jadro, stred, zmysel, zameranie). 

V kúpeľníctve základný produkt tvoria konkrétne liečebné procedúry, ktoré sú uvedené na príklade 

Kúpeľov Sliač: 

 uhličitý kúpeľ, 

 hydroterapeutické procedúry (podvodové masáže, vírivé kúpele, škótske streky, šliapací kúpeľ), 

 aplikácie žriedlového plynu (plynové injekcie), 

 biovak (suchý uhličitý kúpeľ), 
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 vákuopress, 

 magnetoterapia, 

 elektroliečebné procedúry (hydrogalvan, ionoforéza, diadynamické prúdy, ultrazvuk, 

krátkovlnná diatermia, ionomodulátor, diatron, horské slnko, solux), 

 parafínové zábaly, 

 masáž (klasická, reflexná, lymfomasáž), 

 liečebná telesná výchova, 

 fitnescentrum (cvičenie so športovým zariadením), 

 plavecký bazén ( plávanie ), 

 telocvičňa ( telesné cvičenie ). 

Uvedené základné produkty patria do kategórie tradičných služieb slovenského kúpeľníctva. Pri 

uvádzaní nových produktov, napr. thajská masáž, aromaterapia, joga atď., je potrebné zohľadniť aj 

ochranu európskych tradícií, ktoré sú iné v porovnaní s arabským, ázijským, kanadským, americkým 

či iným kúpeľníctvom. Kúpeľným podnikom to však nebráni hľadať nové cesty, uplatňovať nové 

liečebné metódy a prekonávať konzervatívnosť a stereotypy v spojitosti s produktovou inováciou. 

Poskytnutie základného produktu, kde sú obsiahnuté hmotné i nehmotné prvky, determinujú 

nasledujúce faktory ovplyvňujúce goodwill kúpeľného podniku: 

a) charakteristika služby – je súčasťou poučenia pacienta pri vstupnej lekárskej prehliadke 

o význame spotreby základného produktu v liečebnom procese. Každý kúpeľný podnik 

v portfóliu kúpeľných služieb by mal mať špecifickú službu, ktorá ho od iných podnikov odlišuje, 

resp. pre ktorú klienti do konkrétnych kúpeľov prichádzajú. 

b) poskytovatelia služieb – zamestnanci kúpeľného podniku v priamom kontakte s klientom, od 

ktorých sa vyžaduje odbornosť, slušnosť, komunikatívnosť, jazyková vybavenosť a empatia. 

Profesionálne a etické štandardy včlenené do služby sú súčasťou podnikového goodwillu, preto 

každý zamestnanec si musí uvedomiť, že sa podieľa na tvorbe celkového imidžu podniku. 

c) kvalita služieb – pri vydávaní certifikátu, ktorým sa uznáva kvalita služieb, je dôležité vedieť, o aký 

certifikát ide a kto ho vydáva. V európskom kúpeľníctve sa využívajú certifikáty LOYD, VERITAS, 

TUV a iné. Tohto času certifikát EUROPESTA med. (certifikáciu produktu garantuje ESPA) majú 

prírodné liečebné kúpele v Turčianskych Tepliciach. Kúpeľné podniky, ktoré chcú získať 

medzinárodne uznávanú značku, zavádzajú systém manažérstva kvality podľa normy STN EN 

ISO 9001:2001. Všeobecne uznávaným modelom aplikácie komplexného manažérstva kvality je 
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model EFQM, na základe ktorého sa udeľujú prestížne ocenenia kvality – Národná cena za kvalitu 

alebo Európska cena za kvalitu. Certifikát kvality EuroeSpa med vytvorila Európska asociácia 

kúpeľov (EHV) a patrí z hľadiska kvalitatívnych štandardov k európskej špičke, v roku 2012 tento 

certifikát získali kúpele Trenčianske Teplice. 

d) čas poskytovania služby – trvanie liečebnej procedúry je časovo limitované. Stanovený čas nemá 

ani skracovať, ani predlžovať aj napriek tomu, že každý pacient tento čas vníma individuálne. S 

časom poskytovania služby súvisí aj čas čakania na službu, ktorý nemá byť prázdnym priestorom, 

ale časom prípravy na spotrebu služby.  “Časovanie” klientov má byť výsledkom dobre 

organizovanej práce, ktorú nemôže narúšať zlyhanie informačného systém, na pripravenosť 

techniky alebo iné dôvody. 

e) technické zabezpečenie služby - predstavuje materiálno-technickú zabezpečenosť liečebnej 

procedúry podľa charakteru základného produktu. 

 

2. Reálny produkt rozširuje základný produkt o podmieňujúce služby kúpeľného pobytu, akými sú 

ubytovacie a stravovacie služby. Reálny produkt vyplýva z očakávaní klienta a splnení týchto 

očakávaní, ktoré môžu pridať alebo ubrať na podnikovom goodwill. 

 

3. Rozšírený produkt súvisí s poskytovaním ďalších osobných služieb v súvislosti s účelným využitím 

voľného času kúpeľných klientov – pasívna a aktívna účasť na športových, kultúrnych, spoločenských 

a iných príležitostných podujatiach, návšteva blízkeho I vzdialenejšieho okolia, odborné prednášky, 

besedy atď. Ide o dôležitý moment kúpeľného pobytu, pretože kúpeľná nuda odrádza od pobytu 

najmä náročnú komerčnú klientelu. 

 

4. Komplexný produkt predstavuje produktový balík smerujúci dovnútra, t.j. k uspokojovaniu 

dodatočných potrieb klienta, ale aj navonok, t.j. k ponuke celkového potenciálu kúpeľného miesta a 

kúpeľného prostredia. 

 

Štruktúra produktu. Základné poznatky o goodwille uľahčujú podnikom (účtovným jednotkám) jeho 

vykazovanie. Môže to významne ovplyvniť pohľad na vykazujúci podnik, ktorý externý užívateľ 

získava z účtovnej závierky a podnikovej štatistiky. Vo vnútornej štruktúre goodwillu a v jeho 

hodnote je zašifrovaná možná perspektíva podniku. 
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Pozitívny goodwill podniku zvyšuje jeho reálnu hodnotu (fair value) s premietnutím do realizačných 

cien pri predaji podniku, jeho majetku a majetkových súčastí, ako aj stanovenie výšky poistného. 

Výpočet goodwillu a jeho následné využitie zvyčajne uskutočňujú účtovnícke a audítorské firmy pri 

oceňovaní konkurznej podstaty. V týchto prípadoch goodwillom je rozdiel medzi obstarávacou 

cenou a reálnou hodnotou majetku. Dobrý goodwill je pridanou hodnotou pri cenovej tvorbe 

ponúkaných produktov aj v prepočte na cudzie meny. V tejto súvislosti je dôležitá reklama, lebo aj 

tá tvorí podnikový goodwill, ktorý je prostriedkom rozvoja podnikateľských aktivít a ekonomického 

rastu. 

 

Kontrolné otázky: 

1. Aká právna norma ukladá podnikateľským subjektom – kúpeľným podnikom, viesť účtovníctvo na 

sledovanie stavu a pohybu majetku? 

2. Akými spôsobmi riešia kúpeľné podniky problémy spojené s využívaním, resp. nevyužívaním 

svojho majetku? 

3. Na aké kategórie je zameraný program Kultúra na roky 2007–2013? 

4. Ako možno charakterizovať goodwill podľa všeobecnej definície? 

5. Ktoré faktory ovplyvňujú goodwill kúpeľného podniku? 

6. Aké sú produkty kúpeľných služieb?   

7. Aké liečebné procedúry môžu tvoriť v kúpeľníctve základný produkt? 

 

7.4 Ochrana ľudských zdrojov 

Negatívny goodwill (badwill) naopak znižuje hodnotu podniku. Úlohou každého podniku je 

podporovať pozitívny goodwill a chrániť sa pred negatívnym. Z účtovníckeho pohľadu goodwillom 

je dobré aj zlé meno firmy. V podmienkach trhovej ekonomiky podnik nemôže riskovať svoju dobrú 

povesť s ohľadom na skutočnosť, že goodwill zvyšuje, ale i znižuje konkurencieschopnosť 

podnikateľa. 

Goodwill v podnikateľskej činnosti slovenských kúpeľných sa prejavil počas 

privatizácie/reprivatizácie kúpeľov domácimi i zahraničnými nadobúdateľmi, keď sa preukázalo, aké 

dôležité je meno kúpeľov a ich povesť. Goodwill sa premieta do údajov zdravotníckej štatistiky o 

počte a štruktúre odliečených pacientov, ukazovateľov využitia ubytovacej kapacity ubytovaných 

zariadení, stravovacej kapacity stravovacích zariadení, dosiahnutých tržieb na predaj kúpeľného 

produktu, informácií o celkovej návštevnosti kúpeľného miesta a pod. Ak napríklad väčšinu 
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návštevníkov Bardejovských kúpeľov tvoria zahraniční klienti, poukazuje to nielen na dobrý goodwill 

kúpeľného podniku v zahraničí, ale aj na problémy verejného zdravotníctva v slovenskej republike 

pri uhrádzaní kúpeľného liečebného pobytu z verejných zdrojov zdravotných poisťovní vo 

„vychytených“ kúpeľoch, keď denné finančné limity na kúpeľnú liečbu boli zrušené. 

Goodwill má význam najmä pri dokonalej konkurencií, ktorá je v kúpeľníctve takmer 

nerealizovateľná. Podnikanie sa viaže na konkrétnu lokalitu a neprenosnými prírodnými liečivými 

zdrojmi. Na danom mieste sú podnikateľské príležitosti spojené s poskytovaním kúpeľných služieb 

obmedzené, a to z hľadiska využívania prírodných liečivých zdrojov, udržateľnosti rozvoja 

kúpeľného územia, saturácie návštevnosti a ďalších faktorov. Z uvedených dôvodov sa 

podnikateľské aktivity spojené s rozvojom kúpeľného cestovného ruchu rozptyľujú do širšieho 

územia. Potvrdzuje to výkup pozemkov a nehnuteľností v okolí významných kúpeľných lokalít. 

Aj keď kúpeľný zákon zrovnoprávňuje podnikateľské subjekty pri poskytovaní kúpeľných služieb, 

hotely v kúpeľných miestach nemožno stotožniť s prírodnými liečebnými kúpeľmi. Pozitívny 

goodwill je potrebný aj pri nedokonalej konkurencií, pretože už aj slovenské kúpele začínajú zvádzať 

boj o kúpeľného klienta. Väčšia šanca výberu sa ponúka samoplatcom. Pre poistencov zdravotných 

poisťovní goodwill nie je rozhodujúcim činiteľom výberu kúpeľného pobytu. 

 

Ochrana finančného majetku 

Realizácia hospodárskych zámerov kúpeľných podnikov limitujú reálne finančné možnosti. 

Finančné prostriedky získavajú z vlastných i cudzích finančných zdrojov. Podnikové financie 

vyjadrujú pohyb peňažných prostriedkov, kapitálu a finančných zdrojov, pri ktorom sa (kúpeľný) 

podnik dostáva do rôznych kvalitatívnych i kvantitatívnych peňažných vzťahov s inými 

podnikateľskými subjektmi, zamestnancami a všetkými zložkami finančného okolia podniku. 

Ochrana firemných financií je významnou zložkou ochrany podnikateľských aktivít v súvislosti 

s investovaním peňažných prostriedkov formou vecných (reálnych) investícií do konkrétnych zložiek 

nehmotného a hmotného majetku alebo finančných investícií do cenných papierov peňažného 

a kapitálového trhu. Správne investície sú zárukou budúcich príjmov, ktoré sú podstatné pre rozvoj 

podniku.  

Ochrana finančného majetku kúpeľných podnikov (podnikateľsko-právnických osôb) sa týka tak 

ochrany dlhodobého finančného majetku, ktorého predpokladaná držba je viac ako jeden rok, ako 

aj krátkodobého finančného majetku, ktorý je vysoko likvidný a možno s ním bezprostredne 

obchodovať. 
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Podstatou krátkodobého finančného majetku vyjadrujú finančné výnosy spojené s ich 

obchodovaním. Správne obchodovanie predpokladá zabezpečenie príjmov podniku na základe 

vyhodnotenia možných výnosov, podstupovaného rizika i možnosti predaja cenných papierov. 

Pri ochrane podnikových financií kúpeľných podnikov je dôležitá aj ochrana peňazí na bankových 

účtoch a ochrana hotovosti v pokladnici. Podľa zákona č.118/1996 Z .z. o ochrane vkladov v zmysle 

novelizácie platnej od 1.januára 2005 sú vklady obchodných spoločností (s výnimkou právnej formy 

akciovej spoločnosti, ktorú má rozhodujúca časť kúpeľných podnikov) chránené iba v tom prípade, 

ak oznámia banke, že musia mať účtovnú závierku overenú audítorom. Rozloženie finančných 

prostriedkov do viacerých bánk je možnosťou záchrany finančných prostriedkov pri bankrote banky. 

Niektoré komerčné poisťovne poskytujú poistný produkt zameraný na poistenie finančných 

prostriedkov uložených na bankových účtoch. 

 

Ochrana ľudských zdrojov 

Ľudské zdroje tvoria osobnú zložku podnikania. V podnikoch osobných služieb, kam patria aj 

kúpeľné podniky, rozhodujúci podiel na tvorbe ekonomických ukazovateľov majú zamestnanci 

podniku. 

Stav a štruktúru zamestnancov v slovenských prírodných liečebných kúpeľoch sme skúmali podľa 

kategórií a podľa vzdelania tak, ako to evidujú kúpeľné podniky. Skutočná zamestnanosť je však 

trochu vyššia, pretože päť menších podnikov údaje o počte zamestnancov neposkytli, pokladajú ich 

za utajené informácie, resp. v čase výskumu bola činnosť kúpeľného podniku prerušená 

a zamestnanci z pracovného vzťahu uvoľnení. 

Najväčší počet zamestnancov tvoria prevádzkoví a pomocní pracovníci, ktorí v celkovej štruktúre 

zamestnancov tvoria takmer 60 %. Vzhľadom na vykonávanú málo atraktívnu prácu a pracovné 

pozície si zo strany manažmentu kúpeľných podnikov zasluhujú vyššiu pozornosť. 

Pokles zamestnanosti vyplýva z ekonomických problémov kúpeľných podnikov, ktoré v danom 

období museli riešiť, napr. presun kompetencií pri zabezpečovaní kúpeľnej liečebnej starostlivosti zo 

Sociálnej poisťovne na zdravotné poisťovne, redukcia činnosti pre rekonštrukčné práce v kúpeľoch, 

cielené znižovanie stavu zamestnancov spojené s úspornými opatreniami a i.. Údaje za rok 2006 

naznačujú citeľný rast zamestnanosti. Podľa pozorovaní by zamestnanosť v kúpeľných podnikoch 

mala pozvoľne rásť aj v najbližších rokoch. Túto hypotézu v časti komerčných služieb pre domácu 

a zahraničnú klientelu. 
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Vyše 80 % zamestnancov tvoria pracovníci so stredoškolským vzdelaním, hoci aj tu vidno 

možnosti ďalšieho kvalifikačného rastu. Kvalifikácia sa pokladá za základný ochranný prvok každého 

zamestnanca bez ohľadu na odvetvie ekonomických činností jej realizácie. Zamestnanci kúpeľných 

podnikov sú súčasťou podnikovej kultúry. S klientmi prichádzajú do priameho  a nepriameho 

kontaktu podľa roly vyplývajúcej z ich pracovnoprávneho vzťahu. V podnikoch služieb sú to 

zamestnanci: 

 koncepční, 

 kontaktní, 

 obslužní, 

 podporní. 

Ak zamestnanci chránia ekonomické záujmy podniku, podnik je povinný recipročne chrániť 

svojich zamestnancov. Ochrana zamestnancov vyplýva z ochrany trhu práce a z postavenia 

zamestnávateľa na tomto trhu. Všeobecná ochrana zamestnancov je povinnosťou štátu, patrí do 

sféry ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny. Základnou právnou normou je Zákonník práce. 

V systéme ochrany zamestnancov možno vyčleniť tieto subsystémy: 

 ochrana zamestnancov pred zneužívaním monopolného postavenia zamestnávateľa, 

 ochrana zamestnancov v prípade bankrotu podniku, 

 ochrana zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti podniku, 

 ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci vrátane hygieny na pracovisku, 

 sociálna, technická a zdravotná ochrana. 

Kúpeľné podniky bývajú často hlavnými zamestnávateľmi mesta, obce i regiónu. Pri vysokej 

nezamestnanosti a ťažkosťami s hľadaním práce sa môžu stavať do nadradeného postavenia. Danú 

situáciu rieši mobilita zamestnancov (aj do zahraničia) alebo aktivity odborov, čo môže vyvolať 

opačnú pozíciu – nedostatok zamestnancov v konkrétnych povolaniach.  Pomerne vysoká migrácia 

je zaznamenaná v kategórií obslužných pracovníkov v stravovacích službách (ide o sektor 

s najnižšími priemernými mzdami v republike vôbec), fyzioterapeutov, ba i lekárov. 

Na Slovensku existuje mnoho lokalít so zaniknutými kúpeľmi, ktoré zanikli v období 

transformačných zmien. Riešenie problematiky je súčasťou vládnej politiky s garanciou základných 

sociálnych práv. V situácií, keď sú ohrozené práva zamestnancov, pri bankrote podnikov sa využívajú 

prostriedky z garančného fondu. 
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Zákon číslo 461/2003 o sociálnom poistení rieši otázky týkajúce sa ochrany zamestnancov 

v prípade platobnej neschopnosti podniku, ktorá ohrozuje výplatu minimálnej mzdy a termíny 

vyplácania miezd. Takáto situácia je ojedinele zaznamenaná aj v prípade kúpeľných podnikov. 

Zamestnanci sú ochotní túto nedostatočnosť tolerovať, ba dokonca aj zatajovať z obavy o stratu 

zamestnania vyplývajúceho z monopolného postavenia podniku v regióne. 

Ochrana zdravia a bezpečnosti pri práci zamestnancov prírodných liečebných kúpeľov je osobitne 

významná, lebo ide o zdravotnícke zariadenia. Najmä obslužní zamestnanci sú vystavení väčšiemu 

riziku poškodenia zdravia podporno-pohybovej sústavy pri manipulácii s pacientmi. Ide o vážny, 

v niektorých kúpeľoch nevyriešený problém, keď manipuláciu s imobilnými pacientmi zabezpečujú 

iní pacienti. Všetky kúpele sa chránia tým, že obsluhu imobilných pacientov má zabezpečovať 

sprevádzajúca osoba. Základná úprava ochrany zdravia pri práci je obsiahnutá v zákone č. 126/2006 

o verejnom zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

Sociálna a zdravotná ochrana zamestnancov sa zabezpečujú podnikovými benefitmi. Základným 

benefitom je mzda zamestnanca. Tu treba podotknúť, že priemerné mzdy zamestnancov kúpeľných 

podnikov sú hlboko pod celospoločenským priemerom. Nízke mzdy možno vykompenzovať inými 

zamestnaneckými výhodami.  

 

Zamestnanecké výhody poskytované zamestnancom kúpeľných podnikov  

Investície do zamestnancov sú dôležitou zložkou podnikania v kúpeľníctve, pretože kúpeľné 

služby patria do kategórie ekonomických činností s vysokou pridanou hodnotou premietnutou do 

cien produktov s konečným odrazom v tvorbe zisku kúpeľného podniku, o ktorý v podnikaní ide. 

Do technickej ochrany patrí využívanie ochranných pomôcok, technických zamestnancov 

a majetku kúpeľného podniku. Z hľadiska bezpečnosti by zamestnanci mali rešpektovať režim 

pohybu v kúpeľných objektoch s prípadným označením príslušnosti ku konkrétnej prevádzke. 

Technické zabezpečenie ochrany osobných údajov zamestnancov je súčasťou ochrany podnikového 

informačného systému. 

Výhody poskytované zamestnancom sú najmä, zostupne: 

 zamestnanecké stravovanie, 

 kúpeľné služby vo vlastnom zariadení, 

 vzdelávacie služby, 

 doplnkové dôchodkové poistenie, 



69 
 

 zdravotnícke služby vo vlastnom zariadení, 

 kultúrne služby, 

 služby telesnej kultúry, 

 starostlivosť o rodinných príslušníkoch zamestnanca, 

 doprava do zamestnania, 

 poradenské služby a iné. 

 

Kontrolné otázky: 

1. Aké subsystémy možno vyčleniť v systéme ochrany zamestnancov? 

2. Aká štruktúra zamestnancov je v podnikoch služieb? 

3. Vymenujte niektoré zamestnanecké výhody poskytované zamestnancom kúpeľných podnikov. 

 

Symboly vo funkcii ochranných prvkov prírodných liečebných kúpeľov 

V povojnovom období sa v slovenskom kúpeľníctve začínajú uplatňovať symboly kúpeľov 

v podobe rôznych emblémov, ktoré mali signalizovať zdravie prúdiace u kúpeľných lokalít. Vznik, 

posolstvo a používanie súčasných symbolov prírodných liečebných kúpeľov si zasluhujú samostatnú 

hĺbkovú analýzu. Predkladaný text sa zameriava na podstatu, význam a aplikáciu symbolov vo 

funkcii ochranných prvkov kúpeľných podnikov, ktoré tvoria súčasť podnikového goodwillu. 

Symboly sú predmetom semiotiky, ktorá sa zaoberá vzťahmi medzi: 

 vyjadrujúcimi – kto vyjadruje, 

 vyjadrovanými – čo vyjadruj, 

 interpretujúcim – kto prijíma posolstvo symbolu, ako si ho vykladá a vysvetľuje. 

Poznatky semiotiky pri tvorbe symbolov v súčasnosti rozvíja umenie, kybernetika, marketing, 

psychológia a iné vedné disciplíny. Nás zaujíma uplatnenie semiotiky v slovenskom kúpeľníctve. 

Priamo predkladané symboly oslovujú rozum, vôľu a cit reálneho i potenciálneho kúpeľného klienta. 

V koncentrovanej podobe vyjadrujú predmet činnosti kúpeľného podniku so zámerom motivovať 

klienta k návšteve a pobytu v kúpeľoch. Nepriamo uplatňované symboly sa vštepujú do jeho 

podvedomia či nevedomia. Spájajú sa s pozitívnou i negatívnou osobou skúsenosťou a zážitkom 

v konkrétnych kúpeľoch. Takto zakódovaný symbol pôsobí ako silný významový faktor vo funkcii 

ochrany kúpeľného miesta a kúpeľného podniku pri poskytovaní kúpeľného produktu.  
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Symboly kúpeľných podnikov vystupujú ako prvky komunikácie so svojím okolím, predovšetkým 

s kúpeľným klientom, ku ktorému signál smeruje. Kúpele majú možnosť vstúpiť do ich vedomia 

prostredníctvom symboliky. Platnosť a účinnosť symbolov sú zvyčajne časovo obmedzené – vznik 

symbolu je súčasťou vzniku podniku, rovnako zánik podniku sprevádza aj zánik symbolu. 

Symbolickým sa stal aj zánik mnohých slovenských podnikov v transformačnom období. Preto aj 

zánik niektorých kúpeľných podnikov možno pokladať za symbol doby, ktorú žijeme. 

Symbol (symbol = symbolon; to, čo spája) pôsobí imputovaným vzťahom priľahlosti medzi 

označujúcim a označovaným. Symbol je výsledok tvorivého aktu, ktorý má svoj obsah a formu. Rodí 

sa prirodzene, nie príkazom. Dobrý symbol, ak chce spájať tradíciu a súčasnosť, musí vyrásť zo svojej 

historickej predlohy. Autor symbolu dáva veci zmysel s cieľom vzbudiť pozornosť, podnietiť 

predstavivosť a zmobilizovať pamäť percipienta. Výtvarný prejav má byť tradičný aj moderný 

súčasne. Symbolom môže byť teleso, optická a zvuková kompozícia, gesto, úkon, číslo, osoba alebo 

slovo, teda predmet akejkoľvek podoby, ak je povýšený na úroveň osobitnej dôležitosti vo vzťahu 

k predstavovanej skutočnosti. Výber materiálu, miesta, spôsobu tvorby a formy symbolu je 

v kompetencii autora. Z hľadiska formy podlieha tvorba symbolov zaužívanému estetickému cíteniu 

tej-ktorej doby, toho-ktorého kultúrneho prostredia. V procese vzniknutia nového symbolu sa vec, 

predmet, činnosť chápu s novým obsahom. Podstatná je interakcia medzi odovzdávaním 

a prijímaním konkrétneho posolstva. 

Symbol vystupuje vo viacerých významových polohách – ako znak, značka, označenie, známka, 

ikon, logo, erb, vlajka, zástava, pečať, znelka, hymna, údaj a iné.  

 

Kúpeľná symbolika uplatňovaná v súčasnej kúpeľnej praxi na Slovensku 

Symbol ako znak. Znak (znak = črta, označenie) je materiálne vyjadrená náhrada predmetov, javov, 

pojmov v procese výmeny informácie. Základný príznak znaku je jeho schopnosť realizovať funkciu 

nahrádzania tak, ako v hovorenom a písanom jazyku slovo nahrádza vec, predmet, dej, pojem.  

Každý znak má svoj záväzný materiálny výraz, ktorý zodpovedá svojmu obsahu. 

Je všeobecne známe, že človek vo svojom historickom vývoji sa vyjadroval znakmi skôr, než začal 

písať. Semiotika udáva tri štádiá teórie znakov: 

1. predteoretické a nešpecifické štádium, 

2. teoretické a nešpecifické štádium, 

3. teoretické a špecifické štádium. 
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Tretie štádium sa prejavuje v súčasnej znakotvorbe, keď znak plní špecifickú komunikačnú 

funkciu v interpersonálnej komunikácii a je a je interakčným médiom pri odovzdávaní špecifickej 

správy, odkazu. Znaky vznikajú ako produkt tvorivosti v najširšom zmysle slova, aj keď tvorivosť sa 

v užšom chápaní vzťahuje na umeleckú činnosť. Podmieňujúcim prvkom tvorivej činnosti je 

inšpirácia, t.j. dotyk človeka s duchovným svetom, čiže prijatie vízie. Znak je hmotný kód 

s duchovným obsahom. Funkciou znaku je osloviť ľudí, upozorniť ich na dôležité skutočnosti 

a zafixovať znak v ich vedomí. Dobrý znak je definovaný ako všeobecné v osobitom a osobité vo 

všeobecnom. V prvom pláne vyvoláva  pozitívne účinky u svojho percipienta, teda je zrozumiteľný, 

zapamätateľný, bez náznakov negatívnych emócií. V znaku treba hľadať odpoveď na otázku, prečo 

a ako pôsobí. 

Moderné znaky vznikajú maximálnou štylizáciou konkrétneho tvaru, no štylizácia nie je 

vynálezom súčasnosti. Štylizácia je zjednodušeným – úspornejším vyjadrením konkrétneho, keď na 

znázorňovanom predmete sa redukuje obsah, vyselektujú sa nepodstatné tvary a zvýrazní sa 

podstata zobrazovaného. Štylizácia je odpozorovaná z prírody a analogický odbúrava, obrusuje 

nepodstatnú členitosť formy. Týmto postupom konkrétny motív vyúsťuje do loga, ktoré je síce 

hmotné, reprezentuje však duchovný obsah – nový pojem, ktorému nemusíme rozumieť, skôr 

vnímať ho a skúmať, aké pocity vyvoláva. Znaky majú svoj obsah, aj keď sú pohodlné v prachu 

ľudskej nevšímavosti. 

Nijaký znak nemôže reprezentovať zdravie – to nemôže nič nahradiť. Dobrý kúpeľný znak má vo 

svojom posolstve iba odovzdávať signál evokujúci pocit zdravia, teda signalizovať pozitívne 

očakávania spojené so spotrebou kúpeľného produktu. Najdôležitejším znakom, ktorý odlišuje 

kúpeľný produkt od ostatných produktov, je jeho primárna liečivá úloha. 

Zo znakov pozostávajúcich z príbuzného druhu senzitívne vnímateľných výrazových prostriedok 

vznikajú súbory. Pod týmito znakmi sa slovenské kúpeľné podniky súborne predstavujú 

v špeciálnych katalógoch, ktoré vydáva Slovenská agentúra pre cestovný ruch, a slúžia ako 

marketingový nástroj pri propagácií slovenského kúpeľníctva na výstavách, veľtrhoch a iných 

prezentáciách cestovného ruchu, ako aj pri propagácii prírodných liečebných kúpeľov 

prostredníctvom Asociácie slovenských kúpeľov, či predstavovania kúpeľných miest 

prostredníctvom Združenia miest a obcí Slovenska (ZMOS). 

Všeobecnosť  znaku je daná tým, že znázorňuje všeobecnú kategóriu – kúpele. Osobitosť znaku 

je vyjadrená špecifikami kúpeľného miesta a poskytovaného produktu. Znakové vyjadrenie 
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duchovného obsahu je veľmi dôležité, pretože znak je komunikačným kanálom využiteľným 

v marketingu kúpeľného podniku. 

Symbol ako osoba. Do symboliky kúpeľov patria aj živé symboly – osoby, ktoré sa osobitne pričinili 

o ich rozvoj, či významne osoby, ktoré kúpele navštívili. Podľa týchto osobností sú pomenované 

pramene chodníky, ulice, hotely a iné kúpeľné objekty. Kúpele sú miestom spoločenských stretnutí. 

Tabuľky s menami osobností filmového umenia si sami umelci umiestňujú na Moste slávy 

v Trenčianskych Tepliciach, čo len potvrdzuje význam kúpeľov vo funkcii kultúrno-spoločenských 

centier. 

Symbol ako ikon. Ikon (ikon = podobnosť medzi označujúcim a označovaným; ikono = prvá časť zložených slov 

s významom obraz, ikona). Ikonický, ikonografický či obrazový znak sa vyznačuje zrozumiteľnosťou 

a ľahkosťou vnímania, má jedinečný, prirodzene mu prislúchajúci výraz. Ikon uplatňovaný 

v kúpeľníctve má byť reprezentatívny, vo výpovedi pravdivý, s výstižným obrazovým znakom 

zodpovedajúcim umeleckej, estetickej a kompozičnej stránke. 

Keďže ikon sa vysvetľuje tiež ako indikácia, v kúpeľnej praxi sa symbolicky vzťahuje na indikácie, 

t. j. na liečenie chorôb, označené rímskymi číslicami. 

Hoci indikačné zamerania kúpeľov predurčujú prírodné liečivé zdroje, z ekonomických dôvodov 

sa v slovenskom kúpeľníctve prejavuje úsilie toto zameranie rozširovať a meniť, čím sa stráca 

pôvodný význam ikonu. 

Indikácie u poistencov, ktorí dovŕšili 18. rok veku: 

I.  onkologické choroby, 

II.  choroby obehového ústrojenstva, 

III. choroby tráviaceho ústrojenstva, 

IV. choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, 

V. netuberkulózne choroby dýchacích ciest, 

VI. nervové choroby, 

VII. choroby pohybového ústrojenstva, 

VIII. choroby obličiek a močových ciest, 

IX. duševné choroby, 

X. kožné choroby, 

XI. ženské choroby, 

XII. choroby z povolania. 
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Choroby u poistencov, ktorí nedovŕšili 18. rok veku: 

XXI.    onkologické choroby, 

XXII.    choroby obehového ústrojenstva, 

XXIII.    choroby tráviaceho ústrojenstva, 

XXIV.    choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, 

XXV.    netuberkulózne choroby dýchacích ciest, 

XXVI.    nervové choroby, 

XXVII.  choroby pohybového ústrojenstva, 

XXVIII. choroby obličiek a močových ciest, 

XXIX.    choroby gynekologické, 

XXX.    kožné choroby. 

Symbol ako ikon najvýraznejšie možno vidieť na príklade kúpeľov Sliač, ktoré sa vo svojom 

indikačnom zameraní II. Prioritne sústreďujú na liečenie srdcových a cievnych chorôb, kde 

symbolom – ikonom je srdce. Hoci indikačné zameranie kúpeľov predurčujú prírodné liečivé zdroje, 

z ekonomických dôvodov sa v slovenskom kúpeľníctve prejavuje úsilie toto zameranie rozširovať 

a meniť, čím sa stráca pôvodný význam ikonu. 

Symbol ako slovo. Najpoužívanejší symbol, ktorý má dorozumievaciu funkciu, je slovo. Ak je slovo 

vyjadrením myšlienky, myšlienka je vyjadrením poznania. V prípade kúpeľov poznaním je skúsenosť 

s liečivým účinkom prírodných liečebných kúpeľov. Na Slovensku sa v pozícii kúpeľov predstavuje 

vyše osemdesiat podnikateľských subjektov, ale slovné spojenie prírodné liečebné kúpele možno 

aplikovať iba v prípade kúpeľných podnikov lokalizovaných v kúpeľných miestach. 

Uvedené kúpeľné podniky aj keď vo svojom názve spojenie prírodné liečebné kúpele nepoužívajú 

sú prírodnými liečebnými kúpeľmi, lebo splnili podmienky zákona na ich zriadenie. Názov kúpeľného 

podniku, ktorý je prírodnými liečebnými kúpeľmi je obchodným názvom spoločnosti. Ak by prírodné 

liečebné kúpele chceli používať symbol ako slovo mali by mať už v samotnom názve pomenovanie 

prírodné liečebné kúpele, to ale však neznamená, že nimi nie sú.  

V súčasnom názvosloví kúpeľných podnikov je potrebné rešpektovať kúpeľný zákon a v tomto 

zmysle aj zaviesť slovné spojenie prírodné liečebné kúpele, kde je ochranný prvok  vo vzťahu k iným 

podnikom priamo zakomponovaný. Daný stav vysvetľuje skutočnosť, že názvy kúpeľných podnikov 

boli tvorené pred 1.januárom 2006, teda predtým, ako  zákon 538/2005 Z. z. o prírodných liečivých 

vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných minerálnych vodách 

a o zmene a doplnení niektorých zákonov vstúpil do platnosti. 
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Podniky cestovného ruchu, ktoré podnikajú na báze termálnych a minerálnych vôd, klimatických 

podmienok a ostatných prírodných zdrojov, ktoré nie sú uznané za liečivé podľa „kúpeľného zákona“ 

sa nepovažujú za prírodné liečebné kúpele. V tomto prípade nemožno hovoriť o prírodných 

liečebných kúpeľoch. Ide napr. o akvaparky, termálne kúpaliská, travertínové jazierka, hotely 

s napojením na termálne a minerálne pramene, horské hotely, zaniknuté kúpele, rekreačné 

zariadenia a iné podnikateľské subjekty, ktoré vo svojich propagačných materiáloch sa označujú za 

kúpele, nie však za prírodné liečebné kúpele.  

 

Kúpeľné miesta a kúpeľné podniky v Slovenskej republike v roku 2009 

Kúpeľné miesto Názov a právna forma podniku 

Bardejovské Kúpele Bardejovské kúpele, a.s., Kúpeľno-liečebný ústav MV SR Družba, Bardejovské Kúpele 

Bojnice Kúpele Bojnice, a.s. 

Brusno Kúpele Brusno, a.s. 

Číž Prírodné jódové kúpele Číž, a.s. 

Dudince 
Kúpele Dudince, a.s., Dudince 
SLOVTHERMAE, kúpele Diamant Dudince š.p. 

Horný Smokovec Kúpele Horný Smokovec, s.r.o. 

Kováčová 
Wellness Kováčová, s.r.o. 
Špecializovaný liečebný ústav Marína, š. p. Kováčová 

Liptovský Ján Kúpeľno-rehabilitačný ústav MV SR Bystrá, Liptovský Ján 

Lučivná Kúpele Lučivná, a.s. 

Lúčky Liptovské liečebné kúpele, a.s., Lúčky 

Nimnica Kúpele Nimnica, a.s. 

Nový Smokovec 
Kúpele Nový Smokovec, a.s. 
TATRASAN, s.r.o., Nový Smokovec 

Piešťany 
Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s.,  
Vojenské zdravotnícke zariadenie, a.s. Piešťany 

Rajecké Teplice Slovenské liečebné kúpele Rajecké Teplice a.s. 

Sklené Teplice Liečebné termálne kúpele, a.s., Sklené Teplice 

Sliač Kúpele Sliač, a.s. 

Smrdáky Slovenské liečebné kúpele Piešťany, a.s. 

Štós Kúpele Štós, a.s. 

Štrbské Pleso Kúpele Štrbské Pleso, a.s. 

Tatranská Kotlina Sanatórium Tatranská Kotlina, n.o., Tatranská Kotlina 

Tatranská Polianka Klimatické kúpele - Sanatórium Dr. Guhra, n.o., Tatranská Polianka 

Tatranské Matliare Vojenské Zdravotnícke zariadenie, a.s., Tatranské Matliare 

Trenčianske Teplice 
Kúpele Trenčianske Teplice, a. s. 
Kúpeľno-liečebný ústav MV SR ARCO, Trenčianske Teplice 

Turčianske Teplice Slovenské liečebné kúpele Turčianske Teplice, a.s. 

Vyšné Ružbachy Kúpele Vyšné Ružbachy, a.s. 

Zdroj: Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, Inšpektorát kúpeľov a žriedel. 
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Symbol ako logo. V starogréckej filozofii sa pojem logo vysvetľuje asi v sedemdesiatich 

významových polohách. Vo svojom prvotnom význame logo sa stotožňuje so slovom (logo = slovo), 

keď logo je koncentráciou podstaty vyjadrovaného. V súčasnej hospodárskej praxi sa logo vníma ako 

základný identifikačný znak podniku. Logo je písmenkové, obrázkové či kombinované znamenie 

určené na identifikáciu firiem podnikov, či obchodných spoločností. 

Demonštruje absolútnu dominanciu ekonomických funkcií, čiže hospodárenie spájané so 

vstupmi a výstupmi podnikového systému. Štylizácia smerujúca k vytvoreniu výstižného symbolu 

v podobe loga by  mala vychádzať z typických prvkov a osobitostí kúpeľných lokalít. 

Pre kúpeľné podniky v Slovenskej republike je príznačné, že všetky majú i používajú svoje logo 

v hospodárskej korešpondencii, v reklame, ojedinele i na pamiatkových predmetoch. Kúpele 

v aktivitách kúpeľných podnikov sú objektom výtvarnej štylizácie s výsledným efektom konkrétneho 

loga.  

Súčasná kúpeľná symbolika znázorňuje prírodné prvky akými sú štylizované  striekajúce 

pramene, slnko, voda, vzduch, stromy, hory, zvieratá i rastlinné motívy; charakteristické 

architektonické objekty štylizované ľudské postavy a časti tela; obrazce vymodelované zo 

začiatočných písmen a rôzne kombinácie týchto prvkov. 

Logo má byť pre klienta ľahko vnímateľné a zapamätateľné už pri prvom kontakte. Predovšetkým 

ide o zrakový vnem. Logo má byť invenčné, koncepčné, sústredené na podstatu odpozorovanú 

z kúpeľného prostredia.  

Logo to je pojem, ktorý v slovenskom kúpeľníctve reprezentuje iba typický piešťanský lámač 

bariel, zmodernizovaný podľa pôvodnej predlohy. Symbol je vyjadrený plochým, dvojrozmerným 

obrazom i trojrozmernou sochou pri vstupe na Sklenený most spájajúci mesto s kúpeľným 

ostrovom. Lámača bariel vo svojom  erbe použili aj samotné Piešťany, keď sa v r. 1945 z obce 

transformovali na kúpeľné mesto. Bežný návštevník toto dvojaké použitie symbolu často neodlišuje. 

Na druhej strane v rámci jedného kúpeľného podniku Slovenské liečebné kúpele, a. s. Piešťany sa 

vynorilo ďalšie logo – štylizovaný páv, pre zrekonštruovaný kúpeľný hotel Thermia Palace*****. 

Možno ho vidieť na priečelí budovy i na okennej vitráži na poschodí. Pávie pero sa objavuje na vzore 

kobercov na chodbách i na izbách hotela. Inšpiráciou bol príbeh o pávovi, ktorý si v dávnej minulosti 

vyliečil zlomenú nôžku vo vyhĺbenine s termálnou vodou. Páv ako symbol hotela si zvolil pri stavbe 

Thermia Palace Ľudovít Winter, ktorý neodmysliteľne patrí k piešťanským kúpeľom. 

Ostatné kúpeľné podniky nemajú aké zapamätateľné logo, dokonca je pred klientom skryté, 

pokiaľ sa sám nezaujíma o kúpeľnú symboliku. 
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Z loga by mal návštevník vydedukovať o aké kúpeľné miesto ide. Kúpele často predstavuje nie 

logo ale charakteristické kúpeľné budovy, kúpeľné prostredie alebo pamiatky z okolia. Pri vzniku 

samostatného kúpeľného podniku Kováčová, ktorý sa v roku 2006 oddelil od Sliača, logo širšej 

verejnosti nie je známe. Podobný inšpiračný zdroj vo svojom logu (štylizovanú ženskú postavu 

ležiacu vo vode) majú Liečebné termálne kúpele Sklené Teplice a Spa – kúpele Dudince. 

Najnovšou zmenou loga prekvapili kúpele Bojnice. Gejzír minerálnej vody so siluetou Bojnického 

zámku nahradilo súsošie mladých žien v nadživotnej veľkosti, odetých v dobových kostýmoch 

s krčahmi v rukách. Dielo umocňuje prameň vyvierajúcej vody, ktorá prinavracia zdravie. Tvorcu 

nového symbolu inšpirovala stará pečať s motívom dvoch mladých žien idúcich po vodu. 

Logo teda možno považovať za ochranný prvok kúpeľných podnikov, ak výstižnou formou 

vyjadruje, predstavuje a potvrdzuje zmysel prezentovaných prírodných liečebných kúpeľov. Hmotné 

vyjadrenie loga má byť nositeľom posolstva t. j. efektu prejavujúcom sa na zdraví kúpeľného klienta. 

Prostredníctvom symbolov sa uplatňujú v materiálnom svete duchovné skutočnosti, teda hmotný 

kód je nositeľom duchovného obsahu. Vyžarovanie ducha v symbolike väčšiny slovenských kúpeľov 

chýba. Kúpele si v súčasnosti hľadajú novú tvár, ktorá sa určite uplatní aj v nových symboloch s ich 

prípadnou registráciou vo forme ochrannej známky. 

Symbol ako značka. Iným významom pojmu symbol je signum (signum = značka, označenie, známka). 

Signum teda signalizuje konkrétny obsah v odovzdávanej správe. Zameranie sa na značku 

kúpeľných služieb, ktorá môže vyústiť do prijatia ochrannej známky podľa platnej legislatívy. 

Značky produktov spotrebiteľská verejnosť vníma viac v kategórii tovarov ako v kategórii služieb, 

hoci význam značiek pre služby je rovnako dôležitý ako pre tovary či iné produkty. Kúpeľné podniky 

by nemali podceňovať význam značiek, pretože značka v službách garantuje nielen kvalitu, ale aj 

úroveň služieb vyplývajúcu z porovnania cena / výkon a imidž firmy. Na význam značky poukazujú 

nielen najznámejší poskytovatelia rýchleho občerstvenia (napr. McDonald´s), ale i mobilní operátori, 

ktorí do budovania značky investujú značné financie. Kúpeľné podniky na Slovensku sa namiesto 

systematického budovania značky zameriavajú na dosiahnutie certifikátov a vyznamenaní, čo, 

samozrejme, treba uvítať, ale pokiaľ systém certifikácie nie je dostatočne propagovaný a povedomie 

kúpeľných klientov o význame certifikátov a ocenení je veľmi nízke, vysoké finančné výdavky na 

získanie certifikátov neprináša očakávaný efekt.  

Z pohľadu spotrebiteľov je značka dôležitým nástrojom pri orientácii a rozhodovaní v nákupnom 

procese. Značka buduje osobný vzťah kúpeľov k svojim klientom a nevníma ich iba ako prostriedok 

zvyšovania zisku. Podľa prieskumov kúpeľní klienti vo všetkých prírodných liečebných kúpeľoch na 
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Slovensku zamestnancov hodnotili najvyššou známkou. Ukazuje to na skutočnosť, že zamestnanci 

kúpeľov nielen napĺňajú očakávania klientov z hľadiska svojej kvalifikácie, ale svojimi postojmi 

zodpovedajú kúpeľnému štandardu. Kvalitní a komunikatívni zamestnanci sú pre kúpele najlepšou 

reklamou a komponentom, ktorý reprezentuje identitu kúpeľov a buduje ich značku.  

Pri vytváraní značky je potrebné sa zameriavať na konkrétnu cieľovú skupinu – kúpeľných klientov 

– a striktne sa pridržiavať toho, čím sa kúpele vyznačujú a čo je pre ne špecifické. Nemecké združenie 

BRAND SPA odporúča takýchto sedem krokov: 

1. analyzuje jadro vašej ponuky, 

2. nájdite skutočnú úžitkovú hodnotu pre vašich zákazníkov, 

3. vierohodne ju opíšte, 

4. vzbuďte záujem potenciálnych zákazníkov o vaše služby, 

5. dovoľte svojim klientom aktívne rokovať a dávajte im priestor, 

6. komunikujte s nimi jasne a zrozumiteľne, 

7. kontrolujte svoju marketingovú stratégiu. 
 

Značkou možno kúpele navzájom odlíšiť, a to uspokojením konkrétnej potreby značkovou 

službou. Pokiaľ kúpeľný klient nezažije pocit sebauspokojenia, z jeho pohľadu sú náročné 

megaprestavby, inovácie, promoakcie a iné aktivity zbytočné. Kúpeľná ponuka by mala byť 

v dostatočnej šírke i hĺbke produktu, aby každý zákazník mal pocit uspokojenia svojho pobytu. 

Neoddeliteľnou súčasťou kvalitnej starostlivosti nielen o kúpeľných klientov, ale tiež o samotnú 

značku prírodných liečebných kúpeľov je správne usmerňovaný kontakt s pacientom, vďaka 

ktorému možno zistiť vlastné slabiny a v budúcnosti sa im vyhnúť. Pokiaľ si kúpele takéto meradlo 

nevytvoria, hrozí, že všetky kontakty so zákazníkom a starostlivosť o nich sa stane produktom 

náhody. 

Prírodné liečebné kúpele na  Slovensku by mali bojovať o uznanie značky geografického pôvodu, 

ktorou sa odlíšia od iných európskych kúpeľov, najmä z dôvodu nezameniteľnej krásy krajiny 

a unikátnych prírodných liečivých zdrojov. 

Symbol ako ochranná známka. Ochranná známka patrí do oblasti priemyselno-právnej ochrany, 

ktorá v časti práva na označenie, ktoré v plnej miere možno aplikovať činnosti kúpeľných podnikov, 

zahŕňa: 

 ochranné známky, 

 označenie pôvodu, 
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 zemepisné označenie, 

 obchodné meno. 

Cieľom ochrannej známky je odlíšiť ten istý druh produktu, v prípade kúpeľnej služby, od rôznych 

poskytovateľov. Podľa zákona č. 55/1997 Z. z. o ochranných známkach, ochranná známka je 

označenie, ktoré tvoria slová vrátane osobných mien, písmená, číslice, kresby, tvar výrobku alebo 

jeho obal, prípadne ich služby pochádzajúce od rôznych osôb, zapísané do registra ochranných 

známok. 

Register ochranných známok vedie Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky. Zákon 

zároveň stanovuje, aké označenia nemôžu byť uznané za ochrannú známku. Zo zákona vyberáme 

také označenia, ktoré nemožno použiť v prípade podnikov poskytujúcich kúpeľné služby: 

 označenie, ktoré nemožno graficky znázorniť (čuchové a zvukové), 

 označenia, ktoré nemajú rozlišovaciu schopnosť (slová super, extra, prima ), 

 označenie, ktoré by boli v rozpore so záväzkami, vyplávajúcimi z medzinárodných zmlúv, 

 označenie obsahujúce znak vysokej symbolickej hodnoty, najmä náboženské symboly, štátne 

znaky, časti erbov a podobne. 

Ochranná známka má územnú platnosť, to znamená že je prihlasovaná na určitom území, 

vymedzenom hranicami štátu. Doba platnosti ochrannej známky je desať rokov. Pred uplynutím 

doby platnosti možno požiadať o obnovu známky na ďalšie zákonom stanovené obdobie.  

 

Ochranné známky sa členia: 

a) podľa formy – slovná , obrazová, kombinovaná, 

b) z priestorového hľadiska – plošná(dvojdimenzionálna), priestorová(trojdimenz.), 

c) podľa prihlasovateľa – individuálne (prihlasovateľ je jeden subjekt), kolektívne (združenie 

fyzických, resp. právnických osôb). 

V praxi kúpeľných podnikov možno uplatniť všetky z uvedených ochranných známok.  

Prihláška na registráciu ochrannej známky sa podávajú na predpísanom tlačive. Žiadosť o zápis 

označenia ako ochrannej známky obsahuje: 

 meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak je prihlasovateľom fyzická osoba; názov, prípadne 

obchodné meno a sídlo, ak je prihlasovateľom právnická osoba, 

 znenie alebo vyobrazenie prihláseného označenia, v prípade trojrozmerného označenia jeho 

plošné vyobrazenie, 
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 zoznam tovarov alebo služieb, pre ktoré má byť označenie zapísané ako ochranná známka do 

registra, kde sa tovary a služby uvedú podľa medzinárodného zatriedenia tovarov a služieb, 

 v prípade kolektívnej ochrannej známky písomná zmluva uzavretá medzi všetkými členmi 

združenia a zoznam členov združenia, ktorí môžu kolektívnu ochrannú známku používať. 

Použitie ochrannej známky vo funkcii ochranného nástroja má význam pre kúpeľný podnik i pre 

jeho klientov. Pre majiteľa ochrannej známky, v danom prípade pre kúpeľný podnik, ochranná 

známka je zárukou pri uplatňovaní nasledujúcich práv: 

 výlučné právo označovať svoje tovary alebo služby ochrannou známkou, 

 majiteľ ochrannej známky je oprávnený používať spolu s ochrannou známkou značku R, 

 bez súhlasu majiteľa ochrannej známky nikto nesmie používať označenie zhodné alebo 

zameniteľné s jeho ochrannou známkou pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby, pre 

ktoré je ochranná známka zapísaná do registra, 

 právo žiadať od každého, kto uvádza alebo chce uviesť na trh tovary alebo služby, na ktorých je 

umiestnené označenie zhodné alebo zameniteľné s jeho ochrannou známkou, informáciu o 

pôvode tovarov lebo dokladov sprevádzajúcich tovary alebo služby, 

 od vydavateľa publikácie, v ktorej je jeho ochranná známka reprodukovaná, požiadať o 

zverejnenie údaja, že ide o ochrannú známku, vrátane uvedenia čísla zápisu ochrannej známky do 

registra. 

Majiteľ ochrannej známky sa môže voči každému domáhať zákazu používať jeho ochrannú 

známku alebo označenie s ňou zameniteľné pre rovnaké alebo podobné tovary alebo služby a 

zároveň domáhať sa, aby sa predmety takto označené stiahli z trhu. Ak bola spôsobená škoda, 

poškodený má právo na jej náhradu, ktorým môže byť aj peňažné plnenie. 

Každý klient vníma ochrannú známku ako prejav trvalej  kvality ponúkaného produktu. Typické 

kúpeľné produkty v podobe tovarov sú minerálne vody, kúpeľné oblátky, rašelina pre potreby 

rehabilitačných zariadení. 

Podstatným produktom prírodných liečebných kúpeľov sú kúpeľné služby, na ktoré sa ochranná 

známka vzťahuje v týchto prípadoch: 

 kúpeľným klientom umožňuje rozlišovať kúpeľné služby podľa jednotlivých poskytovateľov, 

 odlišuje kúpeľné podniky podľa poskytovaných produktov na báze prírodných i umelých liečivých 

zdrojov, 

 je marketingovým nástrojom a prostriedkom budovaniu imidžu a reputácie, 
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 môže byť predmetom licencie a teda priamym zdrojom zisku z poplatkov, 

 je dôležitým prvkom franchisingu.  

Kooperácia je jeden z osvedčených postupov, ktorým môžu podnikateľské subjekty získavať 

synergický efekt. Jednou z najrozšírenejších foriem odbytu ale aj spolupráce samostatných 

podnikateľov je franchising. 

Za najobsažnejšiu definíciu franchisingu považujeme tú, ktorú vypracovalo Európske 

franchisingové združenie (Code de déontologie européen de la franchise, Fédération française de la 

franchise, Paris 2004): 

Franchising je systém predaja, prostredníctvom ktorého sa predávajú výrobky, služby alebo 

technológie. Spočíva v úzkej a stálej spolupráci právne samostatných a finančne nezávislých podnikov 

– franchisora (franchisingového poskytovateľa) a jeho franchisees (prijímateľov). Poskytovateľ 

franchisingu dáva svojim partnerom – prijímateľom právo a súčasne aj povinnosť využívať jeho 

koncepciu v stanovenom rámci. To oprávňuje, ale aj zaväzuje prijímateľa používať meno systému, 

značku tovaru, značku služieb a ostatné priemyselné ochranné a autorské práva, ako aj know-how, 

hospodárske, technické a obchodné metódy. Poskytovateľ franchisingu poskytuje prijímateľovi podporu 

za priamu alebo nepriamu odmenu. Na tento účel partneri medzi sebou uzatvárajú zmluvu. 

V tejto súvislosti „know-how" znamená súbor nepatentovateľných praktických poznatkov, ktoré 

spočívajú v osvedčených skúsenostiach poskytovateľa franchisingu, a sú: 

 tajné (dôverné), t.j. know-how vo svojej podstate, štruktúre a zložení nie je všeobecne známe a 

nie je ľahko dostupné komukoľvek. Každá jednotlivá časť know-how musí zostať utajená a 

nedostupná, poskytnutá a využitá môže byť len so súhlasom franchisingového poskytovateľa. 

 dôležité, t.j. know-how obsahuje poznatky, ktoré sú pre prijímateľa franchisingu dôležité a 

nevyhnutné z hľadiska predaja tovaru alebo poskytovania služieb spotrebiteľom; ide najmä o 

úpravu tovaru na predaj, ktorá je spojená s poskytovaním služieb, druh a spôsob obsluhy 

zákazníkov, administratívu, riadenie a hospodárenie podniku prijímateľa. Know-how musí byť 

užitočné tak, aby zlepšilo konkurencieschopnosť, umožnilo zvýšiť výkon alebo uľahčilo 

preniknutie na nový trh. 

 identifikovateľné, t.j. know-how musí byť dostatočne podrobne opísané a overené, či spĺňa 

znaky tajnosti a dôležitosti. Opis knowhow sa môže uviesť vo franchisingovej zmluve alebo v inej 

vhodnej forme. 

Každá z uvedených definícií vychádza z daného prostredia a obdobia a prispieva k spresneniu 

pojmu. Ak prihliadneme na počiatky franchisingu v USA, franchising býva označený ako „Product 
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Distribution Franchising“, alebo aj ako „Product and  Tradename Franchising“. Dôraz sa v tom čase 

kládol na odbyt produktov pod značkou výrobcu. Moderná generácia franchisingu rozvíjaná od 

päťdesiatych rokov minulého storočia dostala označenie „Business Format Franchising“. Je to 

komplexnejší koncept franchisingu, v ktorom sa presadzuje rozsiahlejšia spolupráca franchisora a 

franchisees v procese podnikania pred i počas trvania zmluvy. 

 

Zhrnieme: 

Franchising možno považovať za: 

 dynamický odbytový systém, 

 špecifickú modernú formu spolupráce medzi podnikmi, 

 overený kompletný systém podnikania „na kľúč“. 

Franchisor je pôvodcom a majiteľom produktov a úspešnej podnikateľskej koncepcie, ktoré ďalej 

predáva a rozširuje. Predstavuje jadro, koordinačné centrum franchisingového reťazca. Franchisee 

je samostatný partner, ktorý získava od franchisora známe meno, obchodnú značku, imidž, 

technológiu, skúsenosti a marketingovú podporu. Franchisor spolu so svojimi franchisees tvorí 

franchisingový reťazec. 

Iné formy kooperácie: 

 odbytové združenie, 

 nákupné združenie, 

 marketingové združenie, 

 družstvo maloobchodníkov, 

 dobrovoľný reťazec, 

 koncesia –licencia. 

 je stimulom na investovanie do zvyšovania kvality poskytovaných služieb, 

 môže byť užitočná na získavanie financií. 

Zdroj: http://sfa.sk/co-je-franchising/ 

 

Pre kúpeľné podniky nie je stanovená povinnosť registrácie ochrannej  známky. Ochranná 

známka chráni ponúkanú hodnotu vo vzťahu k zdraviu klienta. V takýchto prípadoch ochranná 

známka zvýhodňuje kúpeľné podniky v podobe ochrany goodwillu. 

Symbol ako erb. Pokiaľ  sú symboly predmetom semiotiky problematikou erbov sa zaoberá 

heraldiku. Podľa heraldiky poslaním erbu je pretrvať, čiže erb je prostriedkom, ako preklenúť čas. 

http://sfa.sk/co-je-franchising/
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Erb (erb=štít, ochrana, zátišia) je heraldický výtvarný prejav  spájajúci tradície so súčasnosťou. Samotný 

erb v istom zmysle plní ochrannú funkciu. 

Erb je v európskej tradícii na štíte umiestnené trvalé znamenie, ktoré je vytvorené podľa určitých 

zaužívaných heraldických pravidiel a symbolizuje fyzickú osobu, právnickú osobu, skupinu osôb, 

územie, mesto, región alebo obec. Z heraldiky sú známe rodové, rádové, mestské a iné erby 

uplatňované aj v kúpeľníctve. 

Rodové erby. Z rodových erbov sa v minulosti uplatňovali erby šľachtických rodín, v ktorých majetku 

sa kúpele nachádzali. Na ilustráciu možno uviesť niekoľko príkladov. Kúpele Bojnice patrili do 

panstva Bojnického zámku, ktoré vlastnili významní feudáli – Matúš Čák Trenčiansky, Ladislav 

Opoľský, Ján Korvín, rodina Leustachovcov, Onufriovcov, Zápoľskovcov, palatín Turzo a Pálfyovci. 

Všetky rody mali svoj erb. Zaniknuté kúpele v Korytnici patrili do likavského panstva grófa I. 

Illésháziho. Liptovský Ján bol majetk.om rodu Szentivýnyiovcov, kde J. Szentiványi (Svätojánsky) 

v roku 1554 založil šľachtickú školu. Rajecké Teplice začali budovať a využívať Tutzovci. Jedným 

z majiteľov Trenčianskeho hradu bol tiež rod Illéshaziovcov, ktorému Trenčianske Teplice patrili od 

roku 1594 až do roku 1835. Základy kúpeľov v Lučivnej položil v roku 1866 gróf D. Váradi-Szakmári. 

Dudinské kúpele si v 19. Storočí vlastnila známa šľachtičná rodina Koháriovcov. Piešťanské kúpele si 

v roku 1889 od Erdodiovcov prenajala rodina Vinterovcov. Historické rodové erby však nemožno 

stotožniť so súčasnými erbmi Kúpeľných miest, ktoré sa vytvorili na inom ako rodovom princípe. 

Rádové erby.  Z rádových erbov je známy napríklad erb červenokláštorných kamaldulov, ktorým 

patrilo kúpeľné miesto Smerdžonka od založenia kláštora v roku 1710 až po jeho zrušenie v roku 

1782. Prvá písomná správa o Bojniciach je z roku 1113 v listine kráľa Kolomana, kde sa uvádza ako 

„fevidus fonds“ (termálne pramene). Tento starobylý benediktínsky kláštor na Zobore v Nitre už 

v 11. Storočí vlastnil rozsiahle majetky v okolí Piešťan. Patrocínium Jána Krstiteľa 

v rímskokatolíckom kostole v Liptovskom (Svätom) Jáne môže byť dokladom o benediktínskej 

christianizácii tohto územia, teda aj o správe a využívaní miestnych termálnych prameňov. V 13. 

Storočí pramene terajších Bardejovských kúpeľov využíval rád cisterciánov, ktorí sa tu po tatárskom 

vpáde presídlili z poľskej Koprziwnice okolo roku 1242. 

Mestské erby.  Mestské erby sa v kúpeľníctve začínajú uplatňovať od stredoveku, keď kúpeľné 

miesta boli vlastníctvom slobodných kráľovských miest a banských miest. Často medzi nimi 

prebiehali spory o kúpele, čo potvrdzuje ich výnimočnosť a význam. Napríklad v 14. Storočí pri opise 

mesta Bardejov sa spomínajú Bardejovské kúpele ako kúpele a majetok slobodného kráľovského 

mesta, ktoré ho aj spravuje. Turčianske Teplice roku 1532 daroval kráľ Ferdinand aj s termálnymi 
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prameňmi mestu Kremnica, ktoré ich striedavo vlastnilo, keď v roku 1726 opäť pripadli Kremnici. Zo 

zaniknutých kúpeľov mestu Prešov patrili kúpele Cemjata, Revúcej Revúcke kúpele, kúpele vo 

Vyhniach malo dlhý čas vo svojej správe mesto Banská Štiavnica. 

Dnes sú prírodné liečebné kúpele v Slovenskej republike súčasťou kúpeľných miest a kúpeľných 

obcí, ktoré v intenciách mestskej a obecnej heraldiky majú svoje erby a symboly – vlajka, zástava, 

pečať a insígnie. zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení jeho novelizácie zákona č. 

369/2004 Z. z. , umožňuje administratívne pomerne jednoducho, t.j. uznesením obecného 

zastupiteľstva resp., mestského zastupiteľstva prijať erb a symboly mesta a obce. Prijatie erbu 

a symbolov je pre obec či mesto jedinečná chvíľa. Tak vznikol rituál, založila sa tradícia heraldických 

slávností či  inaugurácia obecného erbu a symbolov obce za prítomnosti herolda. Erby a symboly 

vznikli na to, aby sa primeraným spôsobom používali. V erbových listinách zvyčajne stálo: 

„udeľujeme erb, aby ho mohli používať a aby sa z neho tešiť mohli“. Erb je teda občianskou záštitou, 

ktorá vyplýva z príslušnosti k mestu či obci. 

Každé kúpeľné mesto a kúpeľná obec si zasluhujú primeraný erb, ktorý by mal vychádzať 

z histórie existencie prírodných liečebných zdrojov, a používať ho tam a tak, ako sa používať má. 

Napríklad erb kúpeľného mesta Trenčianske Teplice (v modrom poli na žltej tráve biela ovečka 

v štylizovanom prameni, nad ňou je šesťcípa hviezda) vychádza z legendy vyliečenej chromej ovce, 

ktorá si máčala nohu v termálnej vode. Terapeutický účinok prameňov podľa tejto povesti objavil 

pastier pri hľadaní zatúlanej ovce. Mesto Dudince vo svojom erbe má znázornenú štylizovanú časť 

ženskej postavy, ktorá nad vodami drží v ruke nádobu (nádoba v ruke ležiacej ženy je obsiahnutá ej 

v logu kúpeľov). V erbe kúpeľnej obce Brusno sa oproti predchádzajúcim príkladom nevyskytujú 

znaky kúpeľov. V žlto-bielo-modrom vyfarbení sú tu vyjadrené insígnie koscov. Obľúbená 

kombinácia žltej, modrej a bielej farby je tiež v erbe obce Nimnica, kde je znázornená ženská 

postava s kosákom v ruke stojaca na vode. 

V praxi sa možno stretnúť aj s tým, že dochádza k zámene erbu loga. Používanie loga pre kúpeľné 

mestá a obce nepatrí k európskej ani slovenskej tradícii, pretože mesto a obce nie sú obchodné firmy 

alebo obchodné spoločnosti a podľa toho sa ani nemôžu správať. Zasa erb nie je akceptovateľný pre 

kúpeľný podnik, ktorému sa na odlíšenie od ostatných podnikov odporúča používať vhodné logo. 

Rovnako používanie erbu kúpeľného mesta/kúpeľnej obce a loga kúpeľného podniku  by malo byť vo 

všetkých propagačných materiáloch vrátane katalógov cestovných kancelárií a webových stránok, 

pretože symbolika vo svojej estetike má vysokú vypovedaciu hodnotu.  
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V kúpeľníctve okrem symbolov vyjadrených v materiálnej podobe musí byť v zásade splnený 

formálny znak a tým je uznanie prírodného zdroja za liečivý. Jeho vlastníctvo je podľa Ústavy 

Slovenskej republiky vyhradené pre štát, teda prioritne je zabezpečená legislatívna ochrana a až 

potom ochrana pomocou uvedených symbolov, ktorá vo vzťahu ku kúpeľným klientom 

a kooperujúcim organizáciám má doplňujúci, ale zato závažný význam.  

Príklad: Mestský erb 

Rajecké Teplice. Mesto čoskoro po priznaní štatútu prijalo svoj erb 22. marca 1989. Novotvar mestského znaku tvorí modrý 
štít, v ktorom je nad dvoma striebornými zvlnenými pásmi zlaté slnko. Tieto tri symboly vyjadrujú myšlienku slnka, vody a 
vzduchu, ako aj ich liečivých účinkov. Vlajka Rajeckých Teplíc pozostáva z dvoch vnútorných modrých pásov a uprostred je 
jeden strieborný pás. Ide tu tiež o symboliku slnka, vzduchu a vody. Ukončená je dvoma cípmi, t.j. jedným zástrihom. 

Zdroj: http://www.farnost-rajecketeplice.sk/?cat=o_rajtep 

 

Kontrolné otázky: 

1. Aká kúpeľná symbolika je uplatňovaná v súčasnej kúpeľnej praxi na Slovensku? 

2. Pod akú oblasť patrí symbol ako ochranná známka a čo zahŕňa? 

3. Aké erby poznáme ako symbol? 
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8. ORGANIZÁCIA KÚPEĽNÍCTVA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE 

Plnenie úloh v kúpeľníctve zabezpečujú: 

 Kúpeľné podniky – prevažne akciové spoločnosti, v menšej miere spoločnosti s ručením 

obmedzením, štátny podnik 

 Ministerstvo zdravotníctva SR 

 Zdravotné poisťovne 

 Vyššie územné celky, obce / mestá 

 Asociácia slovenských kúpeľov 

 Združenie miest a obci Slovenska 

 Cestovné agentúry 

 Kultúrne, ubytovacie, športové a verejné zariadenia 

 Zahraniční partneri a dodávatelia, 

 Prírodná liečivá voda (podnik prevádzky) 

 

Pôsobnosť ministerstva zdravotníctva SR 

Ministerstvo je ústredným orgánom štátnej správy pre zdravotnú starostlivosť: 

a) ochranu zdravia obyvateľstva, 

b) zdravotnícke školy, 

c) ďalšie vzdelávanie zdravotníckych pracovníkov, 

d) prírodné liečebné kúpele, 

e) prírodné liečivé zdroje, 

f) prírodné zdroje minerálnych vôd. 

Prírodné liečebné kúpele ako kúpeľné podniky sú obchodnými spoločnosťami, v prevažnej miere 

akciové spoločnosti.  

Kúpeľné podniky v rámci štátnej správy patria do rezortu Ministerstva zdravotníctva Slovenskej 

republiky, ktoré riadi oblasť zdravotníckych služieb.  

Kúpeľná starostlivosť je súčasťou zdravotnej starostlivosti.  

Cestovný ruch patrí inštitucionálne pod rezort Ministerstva dopravy a výstavby SR (MVD SR), pod 

sekciu cestovného ruchu. Ministerstvo dopravy a výstavby SR vedie Register organizácií cestovného 

ruchu. Pod rezort dopravy a výstavby patrí Slovenská agentúra pre cestovný ruch, príspevková 

organizácia (SACR). 
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Kúpeľný cestovný ruch je realizovaný cestovnými kanceláriami a cestovnými agentúrami.  

Kúpeľný cestovný ruch je súčasťou cestovného ruchu a z hľadiska úloh Ministerstvo dopravy a 

výstavby SR – sekcia cestovného ruchu  

 vytvára podmienky pre rozvoj cestovného ruchu ako štátnej priority – s tým súvisí aj rozvoj 

kúpeľníctva, rozvoj dopravnej infraštruktúry v kúpeľných miestach, rozvoj regionálnej politiky vo 

vzťahu ku kúpeľníctvu 

 Slovenská agentúra pre cestovný ruch – ako nástroj na zviditeľnenie a propagáciu kúpeľníctva na 

Slovensku a v zahraničí 

 

Kontrolné otázky: 

1. Pod aký rezort štátnej správy patria kúpeľné podniky – prírodné liečebné kúpele? 

2. Pod aký rezort štátnej správy patrí oblasť cestovného ruchu? 

3. Aké samosprávne orgány spolupôsobia pri organizácii kúpeľníctva? 

4. Ktoré inštitúcie vysielajú poistencov v rámci zdravotného systému na kúpeľnú liečbu? 

5. Aké inštitúcie zabezpečujú činnosti kúpeľného cestovného ruchu? 
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88 
 

9. PREHĽAD ZÁKLADNÝCH NORIEM V KÚPEĽNÍCTVE – LEGISLATÍVNA OCHRANA 

Prírodné liečebné kúpele a prírodné liečivé zdroje sú v Slovenskej republike chránené systémom 

právnych noriem. V kúpeľníctve sa uplatňujú všetky druhy právnych noriem, ktoré podľa stupňa 

právnej sily sa členia takto: 

a) ústava, ústavné zákony, medzinárodné zmluvy, výsledky referenda, 

b) zákony, 

c) nariadenia vlády, 

d) vyhlášky, výnosy ministerstiev, 

e) všeobecne záväzné nariadenia orgánov územnej samosprávy (obce, mestá, VÚC), 

f) všeobecne záväzné nariadenia miestnych orgánov štátnej správy (krajské úrady). 

Slovenské kúpeľníctvo má viac ako 500-ročnú tradíciu; začiatky jeho zákonnej ochrany siahajú do 

19. storočia, keď Slovensko bolo súčasťou Uhorska. Prvé zákony v tejto oblasti sa vzťahovali na 

podzemné vody, minerálne pramene a minerálne vody. Uhorský zákon z roku 1885 sa týkal 

využívania vodných zdrojov na potravinárske (pitné) účely, na kúpeľnú starostlivosť 

a prevádzkovanie liečebných kúpeľov, určoval ochranné územia pre minerálne vody a liečivé 

pramene, kúpeľné poplatky, tvorbu kúpeľných fondov a iné. Výkonný dozor nad ochranou 

minerálnych a liečivých prameňov bol zverený banským kapitanátom. V tom istom roku bolo 

vydané všeobecné nariadenie na vykonanie vodného zákona, ktorý obsahoval podmienky 

vyhlásenia prameňa za minerálny a liečivý. Ďalšie fragmentárne ustanovenia vo vzťahu k prírodným 

liečebným kúpeľom boli obsiahnuté vo všeobecných zdravotných predpisoch. 

Legislatívny pokus česko-slovenskej vlády po vzniku Česko-Slovenska o zjednotenie práva 

v Čechách (riadilo sa podľa rakúskeho právneho systému) prijatím samostatného jednotného 

zákona o liečebných kúpeľoch a žriedlach v roku 1925 sa skončil neúspešne. 

V roku 1948 bol prijatý zákon č. 125/1948 Zb. o znárodnení prírodných liečivých zdrojov a liečebných 

kúpeľov a o začlenení a správe konfiškovaného majetku. Týmto aktom bola majetková podstata 

kúpeľov vrátane všetkých prírodných liečivých zdrojov prevedená do výhradného vlastníctva štátu. 

Proces znárodnenia bol ukončený v roku 1950; do nového systému Československých štátnych 

kúpeľov a žriediel sa začlenilo 47 kúpeľov, z toho 17 kúpeľov vo vlastnej správe, 21 prenajatých a 9 

kúpeľov lokálneho významu určených na zánik. Kúpele boli zahrnuté do systému zdravotnej 

starostlivosti a ich postavenie bolo totožné s postavením nemocníc. 
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V roku 1951 bol vydaný zákon č. 103/1951 Zb. o jednotnej preventívnej a liečebnej starostlivosti, 

ktorý sa týkal aj kúpeľnej starostlivosti. Týmto zákonom sa hľadala optimálna forma fungovania 

kúpeľníctva v bývalom Československu. 

Rakúske a uhorské predpisy o vodnom práve boli v Čechách a na Slovensku definitívne zrušené 

k 31. decembru 1954 a nahradené jednotným česko-slovenským zákonom č. 11/1955 Zb. o vodnom 

hospodárstve, v znení zákona č. 12/1959 Zb. . Uvedený zákon bol zrušený a nahradený zákonom č. 

138/1974 Zb. o vodách (tzv. „vodný zákon“) a zákonom Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. 

o štátnej správe vo vodnom hospodárstve. 

V roku 1955 bol prijatý tiež zákon č. 43/1955 Zb. o česko-slovenských kúpeľoch a žriedlach, ktorý 

bol len rámcovou úpravou (obsahoval iba 26 paragrafov) ponechávajúcou široký priestor 

vykonávacím predpisom ministerstva zdravotníctva a jeho inšpektorátu na ochranu prírodných 

liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov, napr. vyhláška ministerstva zdravotníctva č. 

151/1956 Zb. o ochrane prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov a ich využití. 

Ochrana liečebných kúpeľov sa podľa tohto zákona vykonávala kúpeľnými štatútmi, ochrannými 

pásmami a ďalšími ochrannými opatreniami. 

Zákonom č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu došlo 1. júla 1966 k začleneniu upravovanej 

problematiky do všeobecných zdravotníckych predpisov. Tento zákon bol v platnosti do konca roku 

1994 a ním upravená problematika bola začlenená do viacerých zákonov, najmä do zákona č. 

272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí, zákona č. 273/1994 Z. z. o zdravotnom poistení, financovaní 

zdravotného poistenia, o zriadení všeobecnej zdravotnej poisťovne a o zriaďovaní rezortných 

odvětvových, podnikových a občianskych zdravotných poisťovní a zákona č. 277/1994 Z. z. o 

zdravotníckej starostlivosti; IX. Časť tohoto zákona sa vzťahovala na prírodné liečebné kúpele a 

prírodné liečivé zdroje a tento zákon v znení neskorších zmien a doplnkov zahrňoval i problematiku 

zabezpečovania ochrany prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov.  

V roku 1969 došlo k oddeleniu slovenských a českých kúpeľných podnikov a z Československých 

kúpeľov a žriediel vznikajú dve samostatné organizácie. Z tohoto obdobia pochádza vyhláška MS 

SSR č. 15/1972 Zb. o ochrane a rozvoji prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých zdrojov. 

Právna úprava týkajúca sa problematiky prírodných liečebných kúpeľov a prírodných liečivých 

zdrojov v Slovenskej republike po roku 1989 bola značne roztrieštená, preto boli prijaté nové zákony 

a nadväzujúce vykonávajúce predpisy. Poskytovanim kúpeľnej starostlivosti sa zaoberal zákon č. 

98/1995 Z. z. o liečebnom poriadku. Kúpeľná starostlivosť sa podľa tohoto zákona poskytovala na 
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základe zdravotného poistenia jako ústavná kúpeľná starostlivosť na predvolanie i jako ambulantná 

kúpeľná starostlivosť. 

Súčasťou zákona bol Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť. Obsahoval choroby, pri ktorých 

sa poistencom poskytuje kúpeľná starostlivosť, indikačné podmienky, dĺžka liečebného pobytu a 

zoznam kúpeľných miest v Slovenskej republike, kde sa kúpeľná starostlivosť poskytuje. 

Podľa zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch v znení neskorších predpisov sa prírodné liečivé vody 

pokladajú za lieky. 

Začiatkom roku 2002 bol do Národnej rady Slovenskej republiky pripravený návrh zákona o 

prírodných liečivých zdrojoch, prírodných liečebných kúpeľoch a prírodných minerálných vodách a o 

zmene a doplnení niektorých zákonov. Taktiež boli pripravované vykonávacie vyhlášky k tomuto 

zákonu. Nový návrh zákona preberal v tom čase všetky platné direktívy európskeho práva v oblasti 

minerálních a liečivých vôd a bol odporučený na schválenie odborom NR SR pre aproximáciu práva 

EÚ. Návrh zákona však vyvolal širokú a zdĺhavú diskusiu v radoch záujmových združení, nakoľko 

prebratím európskej direktívy došlo k podstatným zmenám z hľadiska posunu niektorých 

hraničných parametrov pri minerálních vodách. Zákon bol posunutý do druhého čítania NR SR, 

prechádzal jednotlivými výbormi ale vzhľadom na ukončenie volebného obdobia a práce vo 

výboroch a prerušeniu prijímania predpisov  v NR SR nedošlo k jeho schváleniu. Celé znenie zákona 

aj s vykonávacími predpismi boli tak pripravené k prerokovaniu a k schváleniu v ďalšom volebnom 

období. Toto pôvodné znenie zákona bolo v nasledujúcom období upravené o ustanovenia, ktoré 

zavádzajú nový inštitút s kompetenciami, ktoré pred tým zastával Inšpektorát kúpeľov a žriediel, a 

to zriadenie Štátnej kúpeľnej komisie. 

 

Súčasná právna norma – kúpeľný zákon 

Základnou právnou normou v súčasnom slovenskom liečebnom kúpeľníctve je zákon č. 538/2005 

Z. z. o prírodných liečivých vodách, prírodných liečivých kúpeľoch, kúpeľných miestach a prírodných 

minerálnych vodách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (označovaný ako „kúpeľný zákon“), 

ktorý garantuje ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných liečebných kúpeľov v Slovenskej 

republike. Zákon bol pripravený v súlade s legislatívou Európskej únie, pripravovaný od roku 2001, 

aproximoval právo Európskej únie v oblasti ochrany a využívania kúpeľníctva a žriedeľníctva. 

V Národnej rade Slovenskej republiky bol schválený 27. októbra 2005 s účinnosťou od 1. januára 

2006.  
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Predmetom zákona je: 

a) uznávanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd, 

b) využívanie a ochrana prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, 

c) uznávanie klimatických podmienok vhodných na liečenie a ich ochranu, 

d) podmienky na povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, 

e) podmienky na uznávanie kúpeľných miest, 

f) ochrana kúpeľného územia a požiadavky na kúpeľné prostredie, 

g) práva a povinnosti fyzických osôb a právnických osôb pri uznávaní prírodných liečivých vôd, 

prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a pri využívaní 

a ochrane prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických 

podmienok vhodných na liečenie, 

h) pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí, 

i) zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom. 

 

Harmonizácia právnych predpisov v Európskej únii 

V Európskej únii má každý štát zabezpečenú svoju suverenitu. Štátnu suverenitu Slovenskej 

republiky garantuje článok 7 Ústavy Slovenskej republiky.  

Zbližovanie práva v Slovenskej republike sa uskutočňuje pomocou tzv. nástrojov aproximácie 

práva, ktorými sú: 

Európska dohoda zakladajúca pridruženie medzi Slovenskou republikou na strane jednej a 

Európskymi spoločenstvami a ich č1enskými štátmi na strane druhej. 

Biela kniha Komisie ES o príprave pridružených štátov strednej a východnej Európy na 

začlenenie do vnútorného trhu Únie (ďalej len Biela kniha). 

Partnerstvo pre vstup. 

Národné programy. 

Zdroj: http://www.kbdesign.sk/cla/eu_pravo_na_slovensku/original/4%20Od%20pridruz%20k%20clenstvuPJK.htm 

 
Ide o proces mimoriadne zložitý, ktorého výsledkom je transformácia slovenského práva v smere 

možnej akceptácie acquis communautaire (v preklade: „právo európskych spoločenstiev“, voľný 

preklad z francúzštiny: „to čo bolo v EU dosiahnuté“).  

Datovanie dosiahnutia aproximácie v zmysle „acquis communautaire“ sa viaže na vstup krajiny 

do spoločenstva EU. 

http://www.kbdesign.sk/cla/eu_pravo_na_slovensku/original/4%20Od%20pridruz%20k%20clenstvuPJK.htm
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Harmonizácia práva v krajinách EÚ 

Ochranu ľudského zdravia a zdravotnú starostlivosť, kam je včlenená aj kúpeľná zdravotná 

starostlivosť , necháva únia na riešenie členským štátom. Rozdielna daňová a sociálna politika je 

pretrvávajúcou prekážkou vplývajúcou na poskytovanie rôzneho stupňa zdravotníckej starostlivosti 

v jednotlivých krajinách EÚ. 

Od osemdesiatich rokov minulého storočia sa EÚ postupne zapojila aj do ochrany ekosystémov, 

manažmentu prírodných zdrojov ako lesov, rybníkov, riek, pôdy a obnoviteľných zdrojov 

zahrňujúcich aj prírodné liečivé zdroje. Vytvorila sa Európska environmentálna agentúra, ktorej 

členom je aj Slovenská republika. 

Právna úprava problematiky prírodných liečebných kúpeľov, prírodných liečivých zdrojov 

a prírodných minerálnych vôd v štátoch EÚ je definovaná. Všetky krajiny však rešpektujú záväzné 

právne akty Európskej únie. Legislatíva patrí do kompetencie štátu a aj regionálnych 

samosprávnych celkov. Napríklad v Rakúsku Nemecku sú to krajinské vlády. Krajinské orgány 

vydávajú zásady tvorby kúpeľného prostredia, podmienky na vyhlásenia miest a obcí za kúpeľné 

mestá a obce a zásady správnej balneoterapeutickej liečby, tiež podmienky plnenia liečivej 

minerálnej vody do obalov a možnosti úpravy liečivej minerálnej vody pred jej naplnením. Samotné 

vyhlásenia kúpeľných miest realizujú vyššie územné celky na základe odporučení príslušných 

kúpeľných komisií. 

Rozhodujúce postavenie v organizovaní a riadení liečebného kúpeľníctva a výroby liečivých 

minerálnych vôd v štátoch EÚ majú kúpeľné komisie, zväzy liečebných kúpeľov a zväzy výrobcov 

liečivých minerálnych vôd zriadené v kúpeľných mestách/obciach a na vyšších územných celkoch. 

Zloženie a kompetencia kúpeľných komisií sú špecifikované v zákonoch jednotlivých štátov EÚ. 

Táto dikcia sa v slovenskom kúpeľníctva naplnila zákonom č. 538/2007 zriadením štátnej kúpeľnej 

komisie na Ministerstve zdravotníctva. 

Nejednotnosť európskeho kúpeľníctva je tiež v terminológii, čo ale umožňuje každá národná 

legislatíva. V dôsledku toho sú rozdielnymi spôsobmi upravené i základné pojmy: prírodné liečebné 

kúpele, prírodné liečivé vody, prírodné minerálne vody, kúpeľné miesta a pod.. Pri vymedzovaní 

uvedených pojmov sa vychádza z medzinárodných právnych predpisov, ktorými je Slovenská 

republika viazaná. 

V rámci privatizácie prírodných liečebných kúpeľom V Slovenskej republike sa vyrovnali dovtedy 

rozdiely aj vlastníckych vzťahov k záchytným technickým objektom – vrtom a následné 
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krenotechnickým a balneotechnickým zariadenia vrátane merných zariadení využívaných 

minerálnych vôd a liečivých vôd majetkom fyzických alebo právnických subjektov, čiže súkromným 

majetkom. Napriek tomuto vlastníckemu vzťahu štát ako vlastník prírodných liečivých 

a minerálnych vôd má právo hovoriť do spôsobu a intenzity exploatácie prírodných liečivých zdrojov 

a prírodných minerálnych vôd. Tu je určitý rozdiel voči niektorým štátom EÚ, kde štát nemôže 

zasahovať do vlastníctva subjektov, ak tento vlastní zariadenie na využívanie, a ani príslušné 

ministerstvo zdravotníctva, pretože by zásahom vstupovali do podnikateľských aktivít majiteľov. 

Zákon č. 538/2005 schválený NR SR vytvára predpoklady na rešpektovanie princípov trhového 

prostredia, a to jednak tým, že upravuje podmienky na činnosť viacerých podnikateľských subjektov 

v jednom kúpeľnom mieste a jednak tým, že ustanovuje kritériá zhodnotenia plnenia požiadaviek 

a plnenia povinností ustanovených zákonom a povolením využívať prírodné liečivé vody a prírodné 

minerálne vody. 

Podstatné zmeny vlastníckych vzťahov zariadení, ktoré prevádzkujú prírodné liečebné kúpele na 

Slovensku, si vyžiadali vytvoriť nové nástroje na výkon štátnej správy v oblasti kúpeľníctva. 

Vlastníkmi jednotlivých kúpeľných zariadení už nie je štát a ani obec, ale súkromno-podnikateľské 

subjekty. Tento stav si vyžiadal novým spôsobom upraviť právne vzťahy súvisiace so zriaďovaním 

a následne povoľovaním prevádzky kúpeľných zariadení. Tak isto je potrebné reagovať na zákon č. 

578/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti. Zriaďovateľom jednotlivých kúpeľných 

zariadení sú spravidla právnické a fyzické osoby, ktoré uskutočňujú podnikateľskú činnosť ako 

podnikateľské subjekty v konkrétnej právnej forme. Aj preto bolo potrebné novým spôsobom 

upraviť otázky povoľovania prevádzky jednotlivých kúpeľných zariadení. 

Zákon by mal mať priaznivý vplyv na podnikateľské prostredie, lebo predpokladá vytvorenie 

vhodnejších podmienok na podnikanie v tejto oblasti, a to tým, že novo ustanovuje inštitút „ďalšieho 

používateľa“ prírodného liečivého zdroja, pokiaľ je dostatočne zdroj liečivej vody výdatný a je voľná 

kapacita. Tento princíp umožňuje poskytovať kúpeľnú starostlivosť v kúpeľných liečebniach 

a súčasne vytvára predpoklady na vznik nových zariadení tohto typu. Novým vymedzením 

ochranných pásiem prírodných liečivých zdrojov sa vytvára priestor aj na rozvoj cestovného ruchu. 

 

Kompatibilita právnej úpravy slovenského kúpeľníctva s právom EÚ 

Súčasná právna úprava slovenského kúpeľníctva je z časti kompatibilná s obdobnými zákonmi 

Európskej únie. Kompatibilita sa týka harmonizácie právnych predpisov členských štátov v oblasti 

získavania a obchodu s prírodnými minerálnymi vodami. Týka sa tiež úhrad za využívanie prírodných 
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liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov. Vytvára však aj predpoklady na ukladanie pokút 

právnickým a fyzickým osobám, ktoré nebudú rešpektovať zákazy alebo obmedzenia ustanovené 

zákonom č. 538/2005 alebo ktoré si nebudú plniť povinnosti vyplývajúce z tohto zákona. Navrhované 

sankcie plne odrážajú spoločenský záujem na zachovaní a ochrane prírodných liečivých zdrojov 

a prírodných minerálnych zdrojov. 

Všetky štáty EÚ uznávajú za minerálnu vodu len takú vodu, ktorá pochádza z určitej 

hydrogeologickej štruktúry a prirodzeným alebo umelým technickým objektom je vyvedené na 

povrch terénu. Voda uznaná za liečivú musí okrem minimálnej mineralizácie obsahovať ďalšie 

určené liečivé látky alebo teplotu nad 20°C. Vody s mineralizáciou od 50 mg/liter sú v Potravinovom 

kódexe EÚ špecifikované ako stolové vody, t.j. potraviny delené na kategórie podľa stupňa ich 

mineralizácie. Pri uplatňovaní práva na informácie musí byť na etikete, podľa potravinového kódexu, 

okrem iného  uvedená mineralizácia a hlavné zložky, ktoré voda obsahuje: 

1. Smernica Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov 

vzťahujúcich sa na využívanie a uvádzanie na trh prírodných minerálnych vôd (Ú. v. ES L 229, 30. 

8. 1980) v znení smernice Európskeho parlamentu a Rady 96/70/ES z 28. októbra 1996 (Ú. v. ES L 

299, 23. 11. 1996). 

2. Smernica Komisie 2003/40/ES zo 16. mája 2003, ktorou sa ustanovuje zoznam, koncentračné limity 

a požiadavky na označovanie zložiek prírodných minerálnych vôd a podmienky používania 

vzduchu obohateného o ozón na úpravu prírodných minerálnych vôd a pramenitých vôd (Ú. v. EÚ 

L 126, 22. 5. 2003). 

3. Smernica komisie 2000/60EC o vode. Ide o rámcovú smernicu, ktorá ustanovuje rámec na činnosť 

spoločenstva v oblasti vodnej politiky. Uvedenú smernicu čiastočne akceptuje „kúpeľný zákon“ 

v Slovenskej republike. 

 

Zoznam právnych prepisov Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky 

Právne predpisy – oblasť prírodných liečivých zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov, prírodných 

liečebných kúpeľov, klimatických podmienok vhodných na liečenie: 

Zákon 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 v znení 

neskorších predpisov 

Novelizácia zákona:  

zákon č. 276/2007 Z. z. 

http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2005&cc=219
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2005&cc=219
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2005&cc=219
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zákon č. 661/2007 Z. z. 

zákon č. 461/2008 Z. z. 

Odkazy na vykonávacie vyhlášky cez zbierku zákonov: 

 Vyhláška č. 27/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje 

spôsob platby úhrady za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z prírodného 

minerálneho zdroja a sadzby úhrad 

Novelizácia vyhlášky: vyhláška 541/2008 Z. z. 

 Vyhláška č. 87/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na 

klimatické podmienky vhodné na liečenie a o rozsahu a podmienkach ich monitorovania 

 Vyhláška č. 100/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovujú 

požiadavky na prírodnú liečivú vodu a prírodnú minerálnu vodu, podrobnosti o balneologickom 

posudku, rozdelenie, rozsah sledovania a obsah analýz prírodných liečivých vôd a prírodných 

minerálnych vôd a ich produktov a požiadavky pre zápis akreditovaného laboratória do zoznamu 

vedeného Štátnou kúpeľnou komisiou 

 Vyhláška č. 101/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa ustanovuje 

minimálne materiálno-technické a personálne vybavenie prírodných liečebných kúpeľov a 

kúpeľných liečební a ustanovujú indikácie podľa prírodných liečivých vôd a klimatických 

podmienok vhodných na liečenie 

 Oznámenie č. 175/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu, 

ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných území, území s 

klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie a ochranných pásiem prírodných liečivých 

zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie 

 Vyhláška č. 480/2006 Z. z. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o požiadavkách na 

kvalitu, získavanie, prepravu od zdroja na miesto úpravy a plnenia, úpravu, kontrolu kvality, 

balenie, označovanie a uvádzanie na trh prírodných liečivých vôd 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=14
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=14
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=14
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=34
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=34
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=41
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=41
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=41
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=41
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=41
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=42
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=42
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=42
http://www.zbierka.sk/ciastka.asp?ro=2006&cc=42
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/dokumenty/ww2/stranky/ik/vestnik060401.pdf
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/dokumenty/ww2/stranky/ik/vestnik060401.pdf
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/dokumenty/ww2/stranky/ik/vestnik060401.pdf
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/dokumenty/ww2/stranky/ik/vestnik060401.pdf
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/dokumenty/ww2/stranky/ik/06_z480.pdf
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/dokumenty/ww2/stranky/ik/06_z480.pdf
http://www.health.gov.sk/Zdroje?/dokumenty/ww2/stranky/ik/06_z480.pdf
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Štatúty kúpeľných miest sú vydávané podľa právnej normy: 
Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 446/2006 Z. z.  (Štatút kúpeľného miesta Vysoké Tatry) 
 

Prehľad právnych noriem doteraz vydaných štatútov kúpeľných miest 

Kúpeľné miesto Štatút kúpeľného miesta 

Bardejov uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Bojnice uznesenie vlády SR č. 740/1995 

Brusno uznesenie vlády SR č. 740/1995 

Číž uznesenie vlády SR č. 740/1995 

Dudince uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Korytnica uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Kováčová uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Kunerad uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Liptovský Ján uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Lučivná uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Lúčky uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Nimnica uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Piešťany 
uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 
v znení, zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 1029/2004 

Rajecké Teplice uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Sklené Teplice uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Sliač uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Smrdáky uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Štós uznesenie vlády SR č. 623/1998 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Trenčianske Teplice uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Turčianske Teplice uznesenie vlády SR č. 830/1997 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

Vysoké Tatry  
(Horný Smokovec, Nový 
Smokovec, Dolný Smokovec, 
Štrbské Pleso, Tatranská 
Kotlina, Tatranská Polianka, 
Tatranské Matliare) 

nariadenie vlády SR č. 446/2006 Z. z. 

Vyšné Ružbachy uznesenie vlády SR č. 694/1996 v znení jeho zmeny schválenej uznesením vlády SR č. 456/1999 

 

http://www.health.gov.sk/?nariadenie-vlady-br-446-2006-z-z
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Vyhlášky MZ SR 
Samostatné vyhlášky Ministerstva zdravotníctva SR o ochranných pásmach prírodných liečivých 

zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie, ktoré sú 

vydávané osobitne pre každé ochranné pásmo. 

Povolenie na využívanie prírodného liečivého zdroja sa vydáva Rozhodnutím Štátnej kúpeľnej 
komisie a procesne sa vykonáva podľa zákona o správnom konaní. 
 

Právne predpisy v zdravotníctve, ktoré súvisia s kúpeľníctvom 

 Zákon č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení 

niektorých zákonov, Úrad verejného zdravotníctva SR 

 Vyhláška č 308/2012 Z. z. o požiadavkách na kvalitu vody, kontrolu kvality vody a o požiadavkách 

na prevádzku, vybavenie prevádzkových plôch, priestorov a zariadení na prírodnom kúpalisku 

 Vyhláška č. 309/2012 Z. z.  o požiadavkách na vodu určenú na kúpanie 

 Nariadenie vlády SR č.354/2006, ktorým sa ustanovujú požiadavky na ľudskú spotrebu a kontrolu 

kvality vody určenej na ľudskú spotrebu v znení NV SR č. 496/2010 Z. z. 

 Vyhláška č. 553/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na prevádzku 

zdravotníckych zariadení z hľadiska ochrany zdravia 

Zdroj: http://www.uvzsr.sk/docs/leg/308_2012.pdf 

 

Súvisiace právne predpisy 

Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky 

Zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám 

Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov 

 

Predpisy iných rezortov: 

 Životné prostredie – zákon o vode, predpisy vo vodnom hospodárstve, ochrane ovzdušia,  

 Pôdohospodárstvo - potravinový kódex, najmä hlava 25 Nápoje, 

 Vnútro - predpisy v oblasti samosprávy, najmä zákon o obecnom zriadení 

 a ďalšie. 

 

Legislatíva vzťahujúca sa na prírodné liečebné kúpele a prírodné a minerálne zdroje, 

kúpeľníctvo a žriedeľníctvo je veľmi rozsiahla.  

 

http://www.uvzsr.sk/docs/leg/308_2012.pdf
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Kontrolné otázky: 

1. Pod aký rezort štátnej správy patria prírodné liečebné kúpele? 

2. Aké druhy právnych noriem sa uplatňujú v kúpeľníctve? 

3. Aké smernice EÚ boli prevzaté do právneho systému v oblasti kúpeľníctva? 

4. Aká je základná právna norma pre prírodné liečebné kúpele a ich ochranu? 

5. Ktoré sú základné právne predpisy v oblasti kúpeľníctva? 

6. Akým právnym predpisom sa vyhlasuje „štatút kúpeľného miesta“? 

7. Čo je predmetom zákona č. 538/2005? 

8. Vymenujte vyhlášky MZ SR, ktoré sú vykonávajúcimi predpismi „kúpeľného zákona“. 
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10. INŠPEKTORÁT KÚPEĽOV A ŽRIEDIEL 

Inšpektorát kúpeľov a žriediel je na Ministerstve zdravotníctva SR zriadený na zabezpečenie 

celoštátneho dozoru nad dodržiavaním povinností a opatrení určených podľa 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 v znení neskorších predpisov (ďalej 

len „zákon č. 538/2005 Z. z.“). Inšpektorát kúpeľov a žriediel pri výkone dozoru vykonáva úlohy podľa 

rozhodnutí Štátnej kúpeľnej komisie a dozor na diaľku. 

Základnou právnou úpravou na úseku pôsobnosti Inšpektorátu kúpeľov a žriediel a Štátnej 

kúpeľnej komisie je zákon č. 538/2005 Z. z., ktorý upravuje uznávanie prírodných liečivých vôd a 

prírodných minerálnych vôd, využívanie a ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných 

minerálnych zdrojov, uznávanie klimatických podmienok vhodných na liečenie a ich ochranu, 

podmienky na povolenie na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební, 

podmienky na uznávanie kúpeľných miest, ochranu kúpeľného územia a požiadavky na kúpeľné 

prostredie, práva a povinnosti fyzických a právnických osôb pri uznávaní prírodných liečivých vôd, 

prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na liečenie a pri ich využívaní, 

pôsobnosť orgánov štátnej správy a obcí a zodpovednosť za porušenie povinností ustanovených 

týmto zákonom. 

Inšpektorát kúpeľov a žriediel (IKŽ) uskutočňuje kúpeľný dozor a súčasne plní úlohy podľa 

rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie. Inšpektorát v rámci kúpeľného dozoru kontroluje 

a vyhodnocuje režimové sledovanie prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, 

sleduje plnenie podmienok vyplývajúcich z povolení využívať zdroj, kontroluje a vyhodnocuje 

vykonávanie určených klimatických ukazovateľov a ukazovateľov kvality ovzdušia. Inšpektorát je 

oprávnený vykonávať dozor na mieste využívateľov prírodných liečivých zdrojov a prírodných 

minerálnych zdrojov a vlastníkov nehnuteľností, na ktorých sa zdroje nachádzajú, prijíma opatrenia 

na odstránenie zistených nedostatkov, vedie zoznam a oznamuje príslušným orgánom EÚ, ktoré 

prírodné minerálne vody sú v Slovenskej republike uznané a spĺňajú podmienky na plnenie do 

spotrebiteľského obalu, rovnako sa to týka uznania prírodných minerálnych vôd dovezených do 

členského štátu Európskej únie z tretích krajín, spravuje monitorovací systém prírodných liečivých 

zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, vedie register a databázu minerálnych vôd v Slovenskej 

republike, eviduje a kontroluje úhrady za odbery prírodných liečivých zdrojov a prírodných 

minerálnych zdrojov. 
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Inšpektorát kúpeľov a žriediel predkladá Štátnej kúpeľnej komisii (ŠKK) správu o dodržiavaní 

povinností a opatrení podľa kúpeľného zákona. Pripravuje odborné podklady na rokovanie 

a rozhodovanie ŠKK a organizačne zabezpečuje jej činnosť. V niektorých krajinách inšpektoráty nie 

sú ustanovené. 

V rámci národnej legislatívy možno zriaďovať iné špecializované orgány, napríklad výbor pre 

kúpeľníctvo, v ktorom je zastúpená samospráva, rezorty a iné odborné inštitúcie. 

Vznikom ŠKK činnosť IKŽ v štruktúre MZ SR bola k predchádzajúcemu obdobiu značne 

zredukovaná. 

Práva, povinnosti a zodpovednosť Inšpektorátu kúpeľov a žriediel 

podľa zákona č. 538/2005 Z. z. 

§ 44 

Kúpeľný dozor 

(1) Na zabezpečenie dozoru nad dodržiavaním povinností ustanovených v tomto zákone a opatrení určených podľa tohto 
zákona je na ministerstve zdravotníctva zriadený inšpektorát. Pri vykonávaní dozoru postupuje inšpektorát podľa 
základných pravidiel kontrolnej činnosti.35) 
(2) Inšpektorát pri výkone dozoru 
a) vykonáva úlohy podľa rozhodnutí Štátnej kúpeľnej komisie, 
b) vykonáva dozor na diaľku tým, že 
1. kontroluje a vyhodnocuje určené režimové sledovanie, 
2. kontroluje plnenie ďalších podmienok, ktoré vyplývajú z povolenia využívať zdroj, 
3. kontroluje a vyhodnocuje vykonávanie sledovania určených klimatických ukazovateľov a ukazovateľov kvality ovzdušia 
na územiach, kde sú uznané klimatické podmienky za vhodné na liečenie, 
c) vykonáva dozor na mieste u využívateľov prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov a vlastníkov 
nehnuteľností podľa tohto zákona, 
d) prijíma opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov, 
e) vedie zoznam a oznamuje príslušným orgánom Európskej únie, ktoré prírodné minerálne vody sú v Slovenskej republike 
uznané a spĺňajú podmienky na plnenie do spotrebiteľského obalu alebo ktorým bolo toto uznanie odobraté, 
f) oznamuje príslušným orgánom Európskej únie uznanie prírodných minerálnych vôd zo zdroja na území nečlenských 
štátov Európskej únie dovezených do členského štátu Európskej únie, 
g) na základe poverenia Štátnej kúpeľnej komisie vydáva stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo zdravotníctva 
dotknutým orgánom štátnej správy podľa tohto zákona, 
h) spravuje monitorovací systém prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov, 
i) vedie register a databázu minerálnych vôd v Slovenskej republike, 
j) eviduje a kontroluje úhrady za odbery z prírodných liečivých zdrojov a prírodných minerálnych zdrojov. 
(3) Inšpektorát predkladá Štátnej kúpeľnej komisii správu o dodržiavaní povinností ustanovených v tomto zákone a 
opatrení určených podľa tohto zákona. 
(4) Inšpektorát pripravuje odborné podklady na rokovanie a rozhodovanie Štátnej kúpeľnej komisie a organizačne 
zabezpečuje jej činnosť. 

 

Kontrolné otázky: 

1. Kde je zriadený Inšpektorát kúpeľov a žriediel (ďalej len „inšpektorát“)? 

2. Akým legislatívnym predpisom sa riadi inšpektorát? 

3. Aké úlohy plní inšpektorát?  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-538/print#f6406665
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11. ŠTÁTNA KÚPEĽNÁ KOMISIA 

Ústredným orgánom štátnej správy pre prírodné liečebné kúpele, prírodné liečivé zdroje 

a prírodné minerálne vody je Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky. 

 Správnym orgánom je Štátna kúpeľná komisia zriadená podľa zákona č. 538/2005 Z. z. na 

ministerstve zdravotníctva. 

Štátna kúpeľná komisia sa na ministerstve riadi štatútom, prijatým 6.februára 2006, ktorý 

upravuje podľa Čl. I. zriadenie, náplň činnosti a pôsobnosť Štátnej kúpeľnej komisie: 

 Štátna kúpeľná komisia (ďalej len „komisia“) je zriadená na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej 

republiky (ďalej len „ministerstvo zdravotníctva“) podľa § 41 ods. 1 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 (ďalej len „zákon“) na plnenie 

svojich úloh na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných 

liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na liečenie. 

 Komisia je správnym orgánom a rozhoduje v prvom stupni. 

Do pôsobnosti komisie patrí:  

a) rozhodovať o uznaní prírodných liečivých vôd, prírodných minerálnych vôd a klimatických podmienok vhodných na 
liečenie a o zrušení ich uznania, 
b) vydávať povolenia na prevádzkovanie prírodných liečebných kúpeľov a kúpeľných liečební a rozhodovať o ich zrušení, 
c) vydávať povolenia využívať prírodné liečivé zdroje a prírodné minerálne zdroje, rozhodovať o ich zmene, zrušení a 
vyznačení zmeny údajov, 
d) vydávať povolenia na úpravu prírodnej liečivej vody a prírodnej minerálnej vody, ich zmeny a zrušenie, 
e) predkladať ministerstvu zdravotníctva návrh na uznanie kúpeľného miesta a jeho zrušenie, 
f) na návrh obce predkladať ministerstvu zdravotníctva návrh štatútu kúpeľného miesta, jeho zmenu a zrušenie, 
g) predkladať návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov, ktorými sa určujú ochranné pásma prírodných liečivých 
zdrojov, prírodných minerálnych zdrojov a klimatických podmienok vhodných na liečenie, ich zmien a zrušení ministerstvu 
zdravotníctva, 
h) rozhodovať o uložení pokuty podľa § 47 a 48, 
i) viesť zoznam akreditovaných laboratórií, 
j) vydávať poverenia na výkon činnosti balneotechnika, zrušovať takéto poverenia a uznávať odbornú spôsobilosť podľa § 22 
ods. 6, zabezpečovať doplňujúce odborné vzdelávanie podľa § 22 ods. 3, 
k) určovať neodkladné ochranné opatrenia podľa § 37, 
l) predkladať návrhy podľa § 39 ods. 2 písm. b) na vyvlastnenie nehnuteľnosti, 
m) vydávať stanoviská vo veciach, v ktorých je ministerstvo zdravotníctva podľa tohto zákona dotknutým orgánom štátnej 
správy, 
n) kontrolovať plnenie zákonom ustanovených podmienok a podmienok ustanovených v povolení využívať zdroj, 
o) posudzovať projektovú dokumentáciu stavby zariadenia na využívanie prírodného liečivého zdroja a prírodného 
minerálneho zdroja podľa § 15 ods. 1 a 2, 
p) určovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa tohto zákona, 
r) vydávať súhlas podľa ustanovení tohto zákona, 
s) poverovať osoby vypracovaním posudkov a vyjadrení, 
t) posudzovať návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti ministerstva zdravotníctva na úseku 
prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných 
na liečenie. 
§ 43 

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-538/print#f6406396
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-538/print#f6406104
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-538/print#f6406104
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-538/print#f6406101
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-538/print#f6406284
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-538/print#f6406302
http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-538/print#f6406034
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(1) Rokovanie Štátnej kúpeľnej komisie zvoláva a vedie predseda Štátnej kúpeľnej komisie. Štátna kúpeľná komisia je 
schopná uznášať sa, ak je prítomný jej predseda a najmenej ďalší traja členovia. Štátna kúpeľná komisia rozhoduje 
hlasovaním. Na prijatie rozhodnutia Štátnej kúpeľnej komisie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých jej členov. 
Pri rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu Štátnej kúpeľnej komisie. O hlasovaní sa vyhotovuje zápisnica. Rozhodnutie 
Štátnej kúpeľnej komisie podpisuje jej predseda. Konanie pred Štátnou kúpeľnou komisiou je neverejné. Podrobnosti o 
spôsobe rokovania a rozhodovania Štátnej kúpeľnej komisie upraví jej štatút, ktorý vydáva minister zdravotníctva.  
(2) Ministerstvo zdravotníctva zodpovedá za činnosť Štátnej kúpeľnej komisie podľa osobitného predpisu.34) 
(3) O odvolaní proti rozhodnutiu Štátnej kúpeľnej komisie rozhoduje minister zdravotníctva. 
(4) Člen Štátnej kúpeľnej komisie je vylúčený z prerokovávania a rozhodovania veci, ak so zreteľom na jeho pomer k veci, k 
účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosti o jeho nepredpojatosti. 
(5) Štátna kúpeľná komisia má právo pozývať na svoje rokovania zástupcov rezortov, obcí a inštitúcií alebo si k rozhodovaniu 
obstarávať odborné posudky, vyjadrenia a konzultácie. 

 

Ďalej štatút štátnej kúpeľnej komisie upravuje: 

 zloženie a podmienky členstva v komisii, 

 pozývanie odborníkov, 

 financovanie činnosti komisie, 

 rokovací poriadok komisie, 

 rozhodovanie komisie, 

 sprístupňovanie informácií súvisiacich s rokovaním komisie, 

 záverečné ustanovenia, 

 účinnosť od 1. marca 2006. 

§ 45 

Oprávnenie členov Štátnej kúpeľnej komisie, inšpektorátu a poverených osôb 
(1) Členovia Štátnej kúpeľnej komisie, inšpektorátu a osoby poverené Štátnou kúpeľnou komisiou vypracovaním posudku a 
vyjadrenia sú v rozsahu poverenia oprávnení 
a) vstupovať na pozemky, stavby a do zariadení na účely zistenia údajov potrebných na vykonanie kontroly, režimových 
sledovaní a vyšetrenia nedostatkov, 
b) žiadať údaje a doklady potrebné na svoju činnosť; fyzické osoby a právnické osoby sú povinné bez zbytočného odkladu 
poskytnúť súčinnosť, 
c) nariadiť a kontrolovať odstránenie zistených nedostatkov, 
d) odoberať vzorky vody, len ak je to v poverení výslovne uvedené. 
(2) Osoby uvedené v odseku 1 sa pri výkone svojich oprávnení preukážu poverením vydaným ministerstvom zdravotníctva. 
(3) Osoby uvedené v odseku 1 sú povinné zachovávať mlčanlivosť o skutočnostiach, o ktorých sa dozvedeli pri výkone 
kontrolnej činnosti. 
 

Kontrolné otázky: 

1. Akým zákonom je zriadená Štátna kúpeľná komisia (ďalej len „komisia“)? 

2. Čo patrí do pôsobnosti  komisie, aké úlohy plní? 

3. V akom stupni správneho konania komisia rozhoduje? 

4. Kto rozhoduje o dovolaní proti rozhodnutiu komisie? 

5. Čím sa komisia riadi? 

6. Aké úlohy patria pod oprávnenia členov komisie a inšpektorátu?  

http://www.zakonypreludi.sk/zz/2005-538/print#f6406664
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12. PROFESIJNÉ ORGANIZÁCIE, ZDRUŽENIA A ASOCIÁCIE 

Profesijné organizácie a združenia na lokálnej, regionálnej, národnej i na medzinárodnej úrovni 

majú v obsahu svojich činností zakomponované aj myšlienky zamerané na ochranu kúpeľných 

podnikov v kontexte ochrany podnikateľského a kúpeľného prostredia. Ide o organizácie združujúce 

kúpeľné podniky, kúpeľné mestá, podnikateľské subjekty v cestovnom ruchu, organizácie tretieho 

sektora a ďalšie právnické a fyzické osoby. 

Profesijné organizácie. Pôvodne Zväz slovenských liečebných kúpeľov a žriediel, dnes Asociácia 

slovenských kúpeľov, www adresa: http://www.ask.sk/sk/asociacia_kupelov.php, je dobrovoľná 

organizácie reprezentujúca záujmy svojich členov, ktorým sú prírodné liečebné kúpele poskytujúce 

komplexnú kúpeľnú starostlivosť v mieste výskytu prírodných liečebných zdrojov. Podstatnou 

úlohou zväzu je ochrana a rozvoj slovenského kúpeľníctva. Vznik tejto profesijnej organizácie 

podmienili trasformačné zmeny národného hospodárstva Slovenskej republiky po roku 1989. 

Asociácia je oficiálnym reprezentantom, ktorý zastupuje svojich členov vo vzťahu k riadiacim 

štruktúram v Slovenskej republike a kooperujúcim organizáciám. Reprezentuje prírodné liečebné 

kúpele v zahraničí, kde chráni a šíri dobré meno slovenského kúpeľníctva. Výrazné postavenie zväzu 

je v legislatívnej ochrane – pri tvorbe a pripomienkovaní právnych noriem z oblasti kúpeľníctva 

a nadväzujúcich činností, akou je napríklad zavádzanie systému manažérstva kvality kúpeľného 

prostredia. 

Európsky kúpeľný zväz – ESPA (The European Spas Association) tvoria členovia európskych štátov 

z rezortu kúpeľníctva a zdravotníctva. Členov ESPA je aj Asociácia slovenských kúpeľov. Zameranie 

činnosti ESPA je spracované v publikácii Krédo Európskeho kúpeľného zväzu (Crédo of the European 

Association)14 , ktorá obsahuje základné princípy činnosti na upevnenie pozície a rozvoj liečebných 

kúpeľov, rezortu zdravotníctva a kúpeľných zariadení v zjednotenej Európe. 

Jedným z členov ESPA je Národná asociácia liečebných kúpeľov (Asociación National de Estaciones 

Termales) – ANET v Španielsku združujúca 128 kúpeľných podnikov tradičného liečebného 

kúpeľníctva. Predstavenie základných cieľov a funkcií tejto asociácie môžu byť príkladom 

i inšpiráciou pre činnosť iných združení v oblasti kúpeľníctva a zároveň dávajú predstavu ako sa 

ochranné opatrenia realizujú za hranicami nášho štátu. 

Ciele a funkcie Národnej asociácie liečebných kúpeľov v Španielsku:  

 ochrana a propagácia imidžu a prestíže kúpeľníctva, 

http://www.ask.sk/sk/asociacia_kupelov.php
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 ochrana voľného obchodu v koncepcii liečebného charakteru kúpeľníctva v intenciách rozvoja 

zdravotného cestovného ruchu, 

 ochrana ekonomických profesionálnych záujmov členov asociácie v spojitosti s riadením 

a prezentáciou kúpeľných organizácií, 

 udržiavanie a ochrana dobrých vzťahov so všetkými orgánmi, organizáciami verejného 

a súkromného sektora so vzťahom ku kúpeľníctvu, 

 ochrana profesionálnej etiky v podnikaní podnikateľských subjektov v kúpeľníctve; solidarita 

členov asociácie, 

 zachovávanie priaznivých vzťahov so všetkými národnými a medzinárodnými inštitúciami 

v oblasti profesijného zamerania na kúpeľníctvo, 

 reprezentácia členov asociácie vo vzťahu k administratívnym a právnym orgánom štátu 

 sprostredkovanie zmlúv a dohôd na miestnej, národnej a medzinárodnej úrovni, 

 dohľad nad úsilím iných podnikateľských subjektov o vstup do rezortu kúpeľníctva 

 dohľad nad dodržiavaním zdravotníckej koncepcie kúpeľníctva, 

 ochrana zdrojov prírodných minerálnych a termálnych vôd pri exploatácii. 

 

Združenia na úrovni samosprávnych orgánov 

31. mája 1995 bola na valnom zhromaždení v Sliači ustanovená Únia kúpeľných miest a obcí 

Slovenska (UKMOS). Jej členskú základňu tvorilo takmer 30 členov. Zameriavala sa na aktívne 

presadzovanie špecifických záujmov kúpeľných miest a obcí v procese privatizácie a reprivatizácie 

prírodných liečebných kúpeľov na Slovensku, ako aj na rozvoj komunálneho kúpeľníctva 

s prepojením na miestne kúpele. Podieľala sa na vypracovaní územnoplánovacej dokumentácie 

kúpeľných miest a obcí, najmä na spracovaní koncepcie ich rozvoja. Únia rátala so spoluprácou miest 

a obcí, ktoré nemajú štatút kúpeľného miesta, majú však perspektívne zdroje minerálnych 

a termálnych vôd, ako aj vhodné klimatické podmienky na poskytovanie služieb regeneračno-

rekondičného charakteru a na rozvoj aktivít v kúpeľnom cestovnom ruchu. 

Únia kúpeľných miest a obcí Slovenska svoju činnosť po predchádzajúcom útlme obnovila 18. 

augusta 2005 a transformovala sa na Záujmové združenie kúpeľných miest a obcí Slovenska. 

V súčasnosti je organizačnou zložkou Združenia miest a obcí Slovenska a pracuje pri Rade ZMOS-u. 

Okrem pôvodného zamerania ÚKMOS svoju činnosť rozšírila o kontakty s inštitúciami, ktoré 
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zodpovedajú za programy EÚ v oblasti získavania a využívania prostriedkov zo štrukturálnych 

fondov EÚ. 

Združenia cestovného ruchu vznikajú na účely tvorby a realizácie spoločných cieľov rozvoja 

cestovného ruchu v regióne. Členmi združení môžu byť fyzické osoby, právnické osoby, 

samosprávne orgány, inštitúcie verejného sektora, účelové organizácie a iné inštitúcie, ktoré: 

 združujú finančné prostriedky pri založení združenia a svojimi aktivitami vytvárajú prostriedky na 

činnosť združenia (členské príspevky, vlastné príjmy z podnikateľskej činnosti, miestne poplatky 

súvisiace s cestovným ruchom, sprostredkovateľská činnosť, účasť na miestnych, regionálnych 

a medzinárodných projektoch, dary, bankové úvery a pôžičky iných subjektov, štátne dotácie 

a iné zdroje), 

 pripravujú rozvojovú stratégiu cestovného ruchu v regióne a zabezpečujú jej realizáciu 

v spolupráci s ostatnými kompetentnými orgánmi a organizáciami zodpovednými za rozvoj 

regiónu, 

 uskutočňujú činnosť v neziskovom sektore, napr. financovanie turistických informačných 

kancelárií, rozmiestňovanie informácií na náučných trasách, označovanie turistických chodníkov, 

osvetová činnosť, propagačné aktivity a pod., 

 koordinujú záujmy svojich členov pri ochrane podnikateľských aktivít v regióne a dodržiavaní 

zákona o ochrane hospodárskej súťaže, 

 uplatňujú spoločné postupy vo vzájomnej kooperácii na základe dodržiavania práv a povinností 

uvedených v stanovách združenia. 

Z uvedených činností združení cestovného ruchu sa je významnou činnosťou „rozvojová 

stratégia“ cestovného ruchu vzhľadom na skutočnosť, že ochranné opatrenia veľmi úzko súvisia 

s rozvojovými aktivitami vyjadrenými v stratégii a taktike rozvoja regiónu. Pokým rozvojová 

stratégia formuje strategické ciele, taktika určuje prostriedky a metódy,  ako ich dosiahnuť. 

Združenia cestovného ruchu by mali mať jasnú koncepciu, čo chcú a ako to chcú v plánovanom 

období dosiahnuť. Členstvo kúpeľných podnikov v združeniach cestovného ruchu môže zásadným 

spôsobom ovplyvniť stratégiu a taktiku rozvoja regiónu ako súčasť ochrany ekonomických záujmov 

v regióne. 

Organizácie so vzťahom ku kúpeľnému cestovnému ruchu sú členmi združení cestovného ruchu 

v mikroregióne, ktorý je subsystémom regiónu cestovného ruchu podľa platnej regionalizácie 
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cestovného ruchu v Slovenskej republike, ktorú na objednávku Ministerstva hospodárstva 

Slovenskej republiky vypracoval Ústav turizmu v Bratislave. 

 

Asociácie 

Ochranu ostatných subjektov podnikajúcich na báze termálnych i minerálnych vôd zabezpečujú 

dobrovoľné organizácie. Na Slovensku je to Asociácia pracovníkov kúpalísk a bazénov Slovenska 

(AKUBAS) so sídlom v Topoľčanoch, ktorej členmi sú viaceré termálne kúpaliská, akvaparky, 

plavárne, správy kultúrnych a športových zariadení a ďalšie organizácie. Tie však podľa platnej 

legislatívy nemožno zaradiť do kategórie prírodných liečebných kúpeľov. Ďalšou organizáciou je 

Asociácia výrobcov nealkoholických nápojov a minerálnych vôd na Slovensku (AVNM). 

 

Zaujímavé stránky s problematikou cestovného ruchu a kúpeľníctva (prístupné na http://www.balnearios.org/.): 
www.agroturist.sk - Slovenský zväz vidieckej turistiky a agroturistiky 
www.aices.sk - Asociácia informačných centier Slovenska 
www.ask.sk – Asociácia slovenských kúpeľov 
www.assr.sk - Asociácia somelierov Slovenskej republiky 
www.azzz.sk -  Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení Slovenskej republiky 
www.caravaning.sk – Slovenská asociácia campingu a caravaningu 
www.cykloklub.sk – Slovenský cykloklub 
www.fitklub.sk - Asociácia kúpalísk a bazénov Slovenska 
www.historickehotelyslovenska.sk - Asociácia historických hotelov Slovenska 
www.hotelblog.sk - Prvý webportál pre HoReCa profesionálov 
www.hotelier.sk – Časopis pre podnikateľov v cestovnom ruchu 
www.krasturist.sk - KRASTURIST o.z. pôsobiace v oblasti rozvoja CR na území NP Slovenský kras. 
www.lavex.sk - Lavex- Záujmové združenie prevádzkovateľov lanoviek a lyžiarskych vlekov 
www.pamiatky.sk – Pamiatkový úrad SR 
www.sacka.eu - Slovenská asociácia cestovných kancelárií a agentúr 
www.sacr.sk - Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
www.slovakia.travel 
www.statistics.sk – Štatistický úrad SR 
www.szkc.sk - Slovenský zväz kuchárov a cukrárov 
www.tasr.sk - Tlačová agentúra Slovenskej republiky 
www.touristguides.sk - Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu 
www.uszz.sk - Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí 
www.vipa.sk - Vidiecky parlament na Slovensku 
www.zcrsr.sk - Zväz cestovného ruchu Slovenskej republiky 
www.zhrsr.sk - Zväz hotelov a reštaurácií Slovenskej republiky 
www.zmos.sk - Združenie miest a obcí Slovenska 
www.zms.sk – Zväz múzeí na Slovensku  
 www.zmos.sk - Združenie miest a obcí Slovenska 
www.zms.sk – Zväz múzeí na Slovensku 

 
Kontrolné otázky: 
1. Aká je profesijná organizácia pre oblasť prírodných liečebných kúpeľov na Slovensku a na 

európskej úrovni? 

2. Aké ďalšie profesijné a záujmové organizácie pôsobia v oblasti kúpeľníctva a žriedeľníctva? 

3. Ako možno charakterizovať ciele a úlohy európskych združení pre prírodné liečebné kúpele? 

4. Aké združenie pôsobí na úrovni samosprávy v oblasti prírodných liečebných kúpeľov? 

5. Aké úlohy plnia a o čo sa usilujú združenia cestovného ruchu?  
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13. KÚPEĽNÍCTVO A CESTOVNÝ RUCH 

Kúpeľný cestovný ruch je jedna z významných foriem cestovného ruchu v Slovenskej republike, 

ako aj v širšom kontexte, v krajinách EÚ a vo svete.  

Cestovný ruch na Slovensku má obrovský potenciál. Vďaka kultúrnym pamiatkam, historickým 

miestam, architektonickým dielam, múzeám, prírodným podmienkam, faune, flóre, národným 

parkom, prírodným a umelým atrakciám, a v neposlednom rade aj vďaka bohatému výskytu 

prírodného bohatstva chráneného štátom, ktorým sú prírodné liečivé vody. Všetok tento, najmä 

prírodný potenciál, ktorý sa nachádza na území Slovenska má predpoklady na využívanie 

pozitívnych dopadov z cestovného ruchu, ako napr. kladný vplyv na národné hospodárstvo, zvýšenie 

zamestnanosti, rozvoj regiónov, zvýšenie platobnej bilancie štátu a konkurencieschopnosti 

a podobne. 

Jednou z foriem cestovného ruchu je kúpeľný cestovný ruch, ktorý je odborom hospodárskej 

činnosti založený na využívaní prírodných liečivých zdrojov zeme, mora, alebo klímy na kúpeľnú 

liečbu. Kúpeľná liečba patrí do zdravotníctva a jeho produktom sú služby. V súčasnosti plní 

medicínsku, ekonomickú a sociálnu funkciu. Z medicínskeho hľadiska uspokojuje potrebu človeka 

byť zdravým a obnovuje jeho pracovnú schopnosť. Z ekonomickej stránky ide o poskytnutie 

kúpeľnej liečby na trhovom princípe. Sociálny aspekt sa prejavuje v tom, že kúpeľná liečba je dávkou 

zdravotného poistenia. 

Kúpeľný cestovný ruch je teda forma cestovného ruchu, ktorá využíva existenciu prírodného 

fenoménu, ktorým je prírodná liečivá voda – vyhlásený a uznaný prírodný liečivý zdroj, vyžaduje 

zriadenie kúpeľných liečební, ktoré využívajú tieto prírodné liečivé zdroje – sú nimi liečivé vody, 

liečivé plyny, peloidy, rašelina, emanácie a vhodné prírodné klimatické podmienky a tiež vyhovujúca 

kvalita ovzdušia. 

Základné požiadavky na vznik a rozvoj kúpeľníctva sú limitované nasledovnými faktormi: 

1. existencia prírodných liečivých zdrojov, 

2. klimatické podmienky a kvalita ovzdušia, 

3. vhodné prírodné prostredie s parkovou úpravou a zeleňou, 

4. medicínsky uznané hlavné liečebné indikácie a kontraindikácie pre odborné poradenstvo, 

5. vyhovujúce a podmienky spĺňajúce zdravotnícke zariadenie – kúpeľná liečebňa alebo zriadené 

prírodné liečebné kúpele, 

6. ochrana a trvalo udržateľný rozvoj prírodného prostredia. 
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Z ekonomického hľadiska Slovensko patrí medzi krajiny s tradíciou v kúpeľnom cestovnom ruchu. 

Z hľadiska celoeurópskeho možno definovať európske štáty do štyroch skupín podľa ekonomického 

významu kúpeľníctva, a to: 

 kúpeľné veľmoci, 

 kúpeľníctvo s tradíciou, 

 menej významné štáty, 

 štáty bez kúpeľnej tradície. 

Kúpeľný cestovný ruch predstavuje komplex základných a doplnkových služieb, ktoré  

sú poskytované kúpeľným zariadením svojim klientom. 

Medzi základné služby, ktoré poskytujú kúpeľné zdravotnícke zariadenia patria: 

 vyšetrenie, ošetrenie a liečenie, 

 ubytovacie služba, 

 stravovacie služba, 

 kultúrno-spoločenské služby. 

Doplnkové služby slúžia na uspokojenie ďalších potrieb klientov kúpeľov, ide o služby práčovní, 

cestovných kancelárií, pohostinských zariadení, služby kultúrno-spoločenské ap. 

Medzi hlavné motivačné faktory v kúpeľnom cestovnom ruchu patria fyzio-logické činitele, a to 

oddych, fyzická regenerácia organizmu, zotavenie a liečba. 

 

Globalizácia v kúpeľnom cestovnom ruchu 

Globalizácia je svetovým procesom, ktorý robí svet, jeho ekonomické systémy a národné 

spoločenstvá viac uniformným, viac integrovaným a viac navzájom na sebe závislým. 

Vplyvom globalizácie sa svet stáva dostupnejší, keďže čas požadovaný na presun ľudí, tovaru, 

služieb a informácií z jedného na iné sa neprestajne kráti. 

Poznáme reťaz faktorov globalizácie, ktoré ovplyvňujú kúpeľný cestovný ruch a napomáhajú 

priebehu globalizácie v kúpeľníctve. 

Rozvoj dopravy znamená pre kúpeľníctvo zvýšenie dostupnosti cieľového miesta klientmi. Na 

druhej strane prináša zhoršenie životného prostredia, klímy, čo má za následok zvýšenie ochrany 

kúpeľných miest a reguláciu dopravy a nich. 

Pokrok v oblasti informačných a komunikačných technológií uľahčuje prácu zamestnancom 

a vedeniu kúpeľov. Tieto technológie umožňujú využívať informačné systémy na predaj produktov 
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a služieb v kúpeľníctve, informačné systémy umožňujúce rezerváciu ubytovanie, procedúr ap., 

riadenie technických zariadení prostredníctvom informačných technológií (napríklad dávkovače 

chémie do bazénov, udržiavanie teploty vody ap.). Na druhej strane internet ako jeden z nástrojov 

informačných technológií umožňuje potenciálnym klientom vyhľadať si kúpeľné zariadenie, 

prehliadnuť si nielen ponuku, ale ja referencie o zariadení, čo výrazne ovplyvňuje rozhodovanie 

zákazníka.  Kúpeľníctvo predstavuje sektor cestovného ruchu, pre ktorý je využívanie informačných 

technológií a systémov nevyhnutnosťou. Tieto systémy zabezpečujú ľahší prístup k informáciám, 

finančným údajom, skladovému hospodárstvu, umožňujú jednoduchšie riadenie prevádzky, ako aj 

manipuláciu so strojmi a inými technickými zariadeniami, ktoré sa na prevádzke nachádzajú. 

V dôsledku celosvetovej globalizácie kúpeľné podniky musia svoju ponuku obohatiť o inovatívne 

produkty, ktoré sú presne plánované na mieru klienta, ako ponúka wellness produktov, thajských 

masáží, skrášľovacie a omladzovacie kúry ap. Všetky tieto produkty doplnkovo pôsobia v rámci 

kúpeľnej starostlivosti a sú podporným nástrojom pre výber klienta. 

Vstupom Slovenska do Európskej únie a integráciou nových štátov do únie sa aj trh kúpeľných 

podnikov otvoril pre nový segment klientov, ktorí k nám prichádzajú zo zahraničia. Ich liečba nie je 

hradená z verejného zdravotníctva, ale hradia si ju sami, a tiež je možné aby túto liečbu hradila 

poisťovňa príslušného štátu. Táto tzv. skupina samoplatcov tvorí pre kúpeľný cestovný ruch 

najlukratívnejšiu klientelu a prináša kúpeľom zisk. 

Na kúpeľný cestovný ruch v dôsledku globalizácie pôsobia ďalšie faktory, ktoré ovplyvňujú 

v značnej miere aj riadenie kúpeľných podnikov a často krát ovplyvňujú prežitie kúpeľného podniku 

bez ohľadu na ich sociálny význam (kúpele pre deti, kúpele ako neziskové organizácie zameriavajúce 

sa na ústavnú liečbu ap.). Všeobecným trendom v poslednom období je, že činnosť prírodných 

liečebných kúpeľov na Slovensku ovplyvňuje komercializácia kúpeľných služieb s orientáciou na 

samoplatcov v rámci zdravotného turizmu. Prvoradou úlohou kúpeľov je zabezpečovať zdravotnú 

starostlivosť, preto sú aj zaradené do kategórie zdravotníckych zariadení. Kúpeľné podniky ako 

zdravotnícke zariadenia sú v súkromných rukách ako súkromné, prevažne akciové spoločnosti, 

zdravie ľudí by malo mať prednosť pred akýmkoľvek ziskom, preto aj štát im vytvára legislatívou 

ochranné mechanizmy. 

 

Trendy a megatrendy v kúpeľnom cestovnom ruchu  

Slovensko má dlhoročnú tradíciu v kúpeľnom cestovnom ruchu. Kúpele na našom území 

podliehajú trendom, ktoré ovplyvňujú klientov. Jednoznačne určiť trendy vo vývoji kúpeľného 
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cestovného ruchu vzhľadom na komplikovaný stav nie je jednoduché. Ide najmä o nasledujúce 

trendy vo vývoji kúpeľníctva na Slovensku a v Európe.  

Jedným z trendov slovenského kúpeľníctva je skracovanie pobytov v kúpeľoch. Kedysi kúpeľná 

liečba trvala 21 dní pre dospelých a 28 dní pre deti. Dnes nájdeme v ponuke kúpeľných zariadení aj 

týždňové, päť dňové, víkendové pobyty. Tieto však možno charakterizovať ako neindikované 

pobyty na základe kúpeľného poukazu od ošetrujúceho lekára. 

Do popredia sa čoraz viac dostávajú wellness pobyty v kúpeľoch. Wellness je súčasťou životného 

štýlu mnohých ľudí, ktorí si radi doprajú relax, oddych, duševnú pohodu. Tieto sú zamerané na 

aplikovanie zdravý životný štýl, učia klienta oddychovým a relaxačným aktivitám. Na rozdiel od 

medicínsky zameraných prírodných liečebných kúpeľov, kde prítomnosť ošetrujúceho lekára 

a medicínsky aplikovaných procedúrach je charakteristická pre zdravotnícke kúpeľné zariadenie. 

So stúpajúcou informovanosťou a skúsenosťou klientov kúpeľov sa zvyšujú aj nároky na kúpeľnú 

liečbu a kúpeľné služby celkovo. Nároky a očakávania kúpeľných hostí neustále rastú, klienti vedia 

definovať svoje potreby a majú viac vedomostí o svojich právach. Kúpele musia zvyšovať štandard, 

materiálno-technickú úroveň a podporovať vzdelanie svojich zamestnancov. 

Do kúpeľov prichádza čoraz viac mladých ľudí, ktorým kúpeľné zariadenia musia prispôsobovať 

svoju ponuku a vybavenie vzhľadom na to, že mladý človek chce aktívne tráviť svoj pobyt, byť 

v kolobehu športových aktivít, relaxu, spoznávania ap. Kúpele zaraďujú do svojich služieb čoraz viac 

kúpeľných služieb na báze ázijských metód, poskytujú viaceré športové a zábavné služby. 

Indikačné zameranie prírodných liečebných kúpeľov na Slovensku je rôznorodé. Okrem 

špecializácie sa kúpeľov na isté druhy chorôb a ich liečbu ponúkajú kúpele aj iné rozmanité 

procedúry, aby prilákali čo najviac klientov.  

V Európe a na Slovensku sa kúpeľné miesta stávajú centrami kongresovej, konferenčnej 

a festivalovej turistiky, čo vedie k využívaniu kúpeľných služieb počas pobytu a zúčastňovaní sa na 

týchto formách cestovného ruchu. 

Vplyv amerických Day Spa (krátkodobý pobyt v relaxačnom centre) sa stal trendom v niektorých 

európskych štátoch ako, napr. v Škandinávii, v štátoch Beneluxu a vo Veľkej Británii. 

Podľa posledných sledovaní trendov v kúpeľníctve veľký rozmach zaznamenala „thalasoterapia“, 

ktorá využívaním liečivej morskej vody, prímorskej klímy, morských bahien a morských rias prináša 

klientom nielen relaxačné účinky, ale aj ozdravujúce účinky. Táto terapia sa využíva v krajinách na 

juhu Európy a vo Francúzsku má tento segment kúpeľníctva väčší počet klientov ako kúpeľná terapia 

založená na využívaní minerálnych a termálnych vôd. 
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Uvedomenie si ľudí význam a dôležitosť zdravého životného štýlu a zdravia ako takého, je 

predpoklad, že služby wellness, fitnes a ďalšie v aktívnej dovolenke kúpeľného cestovného ruchu 

bude mať v budúcnosti stúpajúci trend. 

Kúpeľný podnik na dosiahnutie konkurenčnej výhody musí neustále sledovať trendy, ktoré sa vo 

svete dejú. Trendy určujú smer a vývoj kúpeľníckych zariadení. Vzhľadom na to, že kúpeľný podnik 

je závislý od svojich klientov a bez ich existencie a dopytu by nemal komu ponúkať svoje služby 

podlieha trendom a orientuje sa na potreby svojich klientov. Popri sledovaní a prispôsobovaní sa 

novým smerom kúpeľný podnik musí brať do úvahy svoje indikačné zameranie a poskytovať služby, 

ktoré z tohto charakteru vyplývajú.  

Legislatívnym nástrojom na podporu, rozvoj a udržateľnosť v oblasti cestovného ruchu je zákon 

č. 91/2012 Z. z. o podpore cestovného ruchu v platnom znení zákona č. 556/2010 Z. z.. 

Podľa materiálu, prijatého Vládou SR „Nová stratégia rozvoja cestovného ruchu Slovenskej 

republiky do roku 2013“, zmeny v demografickej štruktúre Európy významne ovplyvnia oblasť 

cestovného ruchu. Očakáva sa ďalší nárast počtu starších ľudí (vo veku 65 rokov a viac), stúpať by 

mal počet ľudí starších ako päťdesiat rokov, cestujúcich v oveľa vyššej miere ako v minulosti. 

Najvýznamnejší nárast sa očakáva v oblasti kúpeľného a zdravotného cestovného ruchu, ako aj 

poznávacieho cestovného ruchu založenom na kultúrnom a prírodnom dedičstve. 

Zdroj: 

http://www.sacr.sk/fileadmin/user_upload/strukturalne_fondy/dokumenty2013/Nova_strategia_rozvoja_cestovneho_ruchu_SR_do_roku_2013.pdf 

 

Podľa strategického materiálu Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR): MARKETINGOVÁ 

STRATÉGIA SLOVENSKEJ AGENTÚRY PRE CESTOVNÝ RUCH (SACR) 2011–2013, marec 2011, 

v časti ŤAŽISKOVÉ FORMY CESTOVNÉHO RUCHU A SEGMENTY TRHU, SACR sa vo svojej 

marketingovej komunikácii zameria na propagáciu a podporu predaja ťažiskových produktov, 

v súlade s dopytom jednotlivých cieľových trhov a cieľových skupín. Na základe programového 

vyhlásenia vlády SR a Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu Slovenskej republiky do roku 2013 

je prioritou zabezpečiť propagáciu Slovenska prostredníctvom ťažiskových foriem cestovného ruchu 

v nadväznosti na chronologické vertikály jednotlivých produktových línií: 

Ťažiskové formy cestovného ruchu: 

1. letná turistika a pobyty pri vode, 

2. zimný cestovný ruch a zimné športy, 

3. kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, 
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4. mestský a kultúrno-poznávací cestovný ruch, 

5. vidiecky cestovný ruch a agroturistika, 

6. kongresový a motivačný cestovný ruch. 

 

DOVOLENKOVÉ MODELY 

SACR si v rámci svojich úloh vyplývajúcich z Novej stratégie rozvoja cestovného ruchu SR do roku 

2013 dala vypracovať výskum, ktorého výsledky tvoria podklady pre vytvorenie marketingovej 

stratégie. Pre zabezpečenie dosiahnutia všetkých cieľov a stanovenie potrebných opatrení bola 

spracovaná séria analýz z dát, ktoré boli zozbierané počas výskumu realizovaného v siedmich 

krajinách EÚ, v Ruskej federácii a v USA. Bolo dopytovaných takmer 4 000 náhodne vybraných 

obyvateľov. Okrem toho bol v osemnástich krajinách (14 krajín EÚ, USA, Rusko, Ukrajina a 3 krajiny 

Blízkeho východu) realizovaný kvalitatívny výskum s odborníkmi v sektore cestovného ruchu v 

celkovom počte 231 rozhovorov, pričom vyše 70 % respondentov boli pracovníci cestovných 

kancelárií a agentúr (ďalej CK a CA), zvyšok novinári a publicisti zaoberajúci sa cestovným ruchom.  

Jedným z výstupov realizovaného výskumu je aj definovanie hlavných dovolenkových modelov 

Slovenska s prihliadnutím na konkurencieschopný potenciál krajiny, hlavné ťažiskové formy 

cestovného ruchu a požiadavky účastníkov cestovného ruchu: 

 dovolenkový model 1 – Liečebné kúpeľníctvo, 

 dovolenkový model 2 – Horské športy a relax, 

 dovolenkový model 3 – Kultúra, folklór, história, 

 dovolenkový model 4 – Relax v prírode. 

 

PRODUKTOVÉ LÍNIE 

Na základe definovaných ťažiskových foriem cestovného ruchu, výsledkov výskumu na 

zahraničných trhoch a existencie primárnej a sekundárnej ponuky Slovenska bude SACR v rámci 

svojich aktivít v najbližších rokoch komunikovať  z hľadiska potrieb trhu a požiadaviek konečných 

spotrebiteľov, nasledujúce produktové línie: 

 

Hlavné produktové línie a dovolenkové modely cestovného ruchu na Slovensku 

Kúpele (tradičné) a wellness 
Kúpeľný a zdravotný cestovný ruch, 
medicínsky cestovný ruch 

dovolenkový model 1 – Liečebné kúpeľníctvo 

Kultúra a história 
Mestský a kultúrno-poznávací 
cestovný ruch 

dovolenkový model 3 – Kultúra, folklór, história 

Aktívny odpočinok Zimný cestovný ruch a zimné športy dovolenkový model 2 – Horské športy a relax 
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Zabav sa a odpočiň si 
Mestský a kultúrno-poznávací 
cestovný ruch 

dovolenkový model 3 – Kultúra, folklór, história. 
Letná turistika a pobyty pri vode 
dovolenkový model 4 – Relax v prírode 

Pobyty v prírode a pri vode Letná turistika a pobyty pri vode 
dovolenkový model 2 – Horské športy a relax. 
Vidiecky cestovný ruch a agroturistika 
dovolenkový model 4 – Relax v prírode 

 

Z tohto hľadiska bude úlohou SACR špecifikovať hlavné produktové línie, ktorými môže osloviť 

nielen tradičné, ale aj nové cieľové skupiny, a posilniť tak postavenie Slovenska ako 

konkurencieschopnej destinácie na trhu cestovného ruchu. 

Tvorba a definovanie produktových línií pre primárne a sekundárne cieľové trhy, ako aj ich 

konečných spotrebiteľov budú zohľadňovať aj súčasné trendy v zmene správania sa a rozširovania 

voľnočasových aktivít počas roka (tzv. predĺžené víkendy v pomere ku skracovaniu štandardnej 

dovolenky  a maximalizácia zážitkov v minimálnom časovom horizonte najmä u mladej generácie 

a ekonomicky aktívneho obyvateľstva). 

V rámci „Kongresového cestovného ruchu“, pre menšie konferencie, semináre a školenia sú 

vhodné najmä historické a kúpeľné mestá alebo horské strediská v nádhernom prostredí slovenskej 

prírody. Veľkou výzvou pre Slovensko v oblasti kongresovej turistiky bude aj predsedníctvo 

Slovenska v EÚ v roku 2016 na základe ktorého je možné očakávať významný nárast kongresového 

turizmu na Slovensku. 

Zdroj: http://www.sacr.sk/sacr/o-nas/o-nas/ 

 

Ako je zrejmé z uvedeného materiálu, z hľadiska strategického v oblasti cestovného ruchu je pre 

Slovenskú republiku veľmi významným činiteľom podpora kúpeľného cestovného ruchu, ako 

ťažisková forma cestovného ruchu. 

 

Kontrolné otázky: 

1. Akými faktormi je limitovaný vznik a vývoj kúpeľníctva? 

2. Aké základné služby poskytujú kúpeľné zdravotnícke zariadenia? 

3. Ako by ste charakterizovali kúpeľný cestovný ruch? 

4. Ako možno charakterizovať globalizáciu v kúpeľnom cestovnom ruchu? 

5. Aké trendy možno určiť v kúpeľnom cestovnom ruchu? 

6. Ktorá štátna inštitúcia plní úlohy podpory cestovného ruchu?  

  

http://www.sacr.sk/sacr/o-nas/o-nas/
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ZÁVER 

 Z hľadiska funkcionalít a plošného usporiadania kúpeľného miesta a jeho vnútornej časti, 

vnútorného kúpeľného územia, v ktorom vykonávajú kúpeľné činnosti prevažne prírodné 

liečebné kúpele možno toto prostredie prirovnať ku „klobúku“. 

 

 „Okraj klobúka“ tvoria prevádzky kúpeľného cestovného ruchu, ako aj doplnkové, obslužné, 

rekreačné, reštauračné a športové a rôzne kultúrne činnosti. 

 

 

 „strechu klobúka“ tvorí čisté vnútorné kúpeľné územie, kde vykonávajú kúpeľnú starostlivosť 

prírodné liečebné kúpele. 

 

 Spolu tieto dve územia tvoria vzácny charakter kúpeľného prostredia a špecifický charakter 

krajinného a urbanistického usporiadania so zdravotnou funkciou, kultúrno-športovo-

spoločenskou funkciou a prírodného kultúrneho dedičstva. 
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