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Slovensko patrí v Európe 
medzi kúpeľné veľmoci, 
spolu s Talianskom, 
Nemeckom a Českou 
republikou.



▪ Hydrogénuhličitanové sodné

▪ Hydrogénuhličitanové vápenato-horečnaté

▪ Síranové vody sodné, vápenaté, horečnaté

▪ Zmiešané hydrogénuhličitanovo-síranové

▪ Sírne termálne a sírne studené

▪ Uhličité termálne a uhličité studené vody

▪ Soľanky termálne a studené

▪ Jódové vody

▪ Akratotermy

Prírodné liečivé vody 
vyskytujúce sa v SR



▪ Vysokohorská a horská klíma

▪ Horská a podhorská lesná klíma

▪ Klimatické podmienky prírodných jaskýň 
(speleoterapia)

Klimatické podmienky 
vhodné na liečenie 



Existencia kúpeľov je podmienená 
existenciou zákonom uznaných 

prírodných liečivých zdrojov.



ROZDELENIE KÚPEĽOV PODĽA VYUŽITIA 
PRÍRODNÉHO LIEČIVÉHO ZDROJA:

▪ kúpele využívajúce minerálne 
a termálne vody a bahno

▪ klimatické kúpele

▪ klimatické kúpele rozšírené o 
speleoterapiu 



Prírodné liečivé vody
▪ termálne vody
▪ sírne vody
▪ hydrogénuhličitanové sodné, horečnaté a vápenaté
▪ síranové sodné, horečnaté a vápenaté
▪ jódobrómové soľanky
▪ uhličité
Využitie pre pitné kúry, kúpele, inhalácie, výplachy

Peloidy
▪ rašelina
▪ bahno minerálne, mineralizované, sírne, krenogénne 
▪ anorganické spraše  a drvené horniny (fango)
Využitie pre zábaly a obklady

Klimatické podmienky
▪ vysokohorská a horská klíma
▪ horská a podhorská lesná klíma
▪ mikroklimatické podmienky prírodných jaskýň
Využitie pri liečbe respiračných chorôb, alergických 
ochorení a v rekonvalescencii po závažných ochoreniach



INDIKAČNÉ ZAMERANIE 
KÚPEĽOV:

▪ onkologické ochorenia v remisii
▪ kardiovaskulárne choroby
▪ choroby tráviaceho traktu
▪ metabolické a endokrinologické choroby
▪ choroby dýchacích ciest
▪ nervové  choroby
▪ choroby pohybového aparátu
▪ urologické choroby
▪ gynekologické choroby
▪ kožné choroby
▪ duševné choroby
▪ choroby z povolania



ASK  vznikla v r. 1993 ako združenie liečebných kúpeľov, ktoré 
poskytujú kúpeľnú starostlivosť na základe licencie MZ SR

▪ Aktívna účasť pri tvorbe legislatívnych noriem

▪ Zastupovanie a prezentácia členov asociácie voči štátnym, záujmovým a 
iným subjektom 

▪ Členstvo v iných záujmových organizáciách (ZCR SR, RÚZ...) 

▪ Poskytovanie informácií pre verejnosť z oblasti balneológie a kúpeľnej 
starostlivosti

▪ Propagácia

▪ Podpora a vytváranie podmienok pre vedecký výskum v balneológii

▪ Neinštitucionálne vzdelávanie

▪ Reprezentácia slovenského kúpeľníctva v zahraničí

▪ Členstvo v medzinárodných organizáciách (ESPA)



Kúpeľné podniky (kliniky) pôsobia len v obciach a mestách 

s vládou SR schváleným štatútom kúpeľného miesta. 
Štatút vytvára špecifické podmienky pre ochranu prírodného 
prostredia, špecifickú infraštruktúru kúpeľného miesta, zvyšuje 
dostupnosť kultúrnych podujatí a možností pre rekreačné 
športovanie. 

Vo všetkých kúpeľných miestach v SR je zaručená vysoká 
kvalita ovzdušia a prírody

Základnou podmienkou je lokálny výskyt zákonom 
uznaného prírodného liečivého zdroja



▪ Metódy balneoterapie a klimatoterapie
▪ Metódy fyziatrie (elektroliečba, svetloliečba, 

masáže, termoterapia, ultrasonoterapia, 
magnetoterapia, vodoliečba a i.)

▪ Metodiky liečebnej rehabilitácie a ergoterapie
▪ Racionálne a diétne stravovanie
▪ Psychoterapeutické metodiky podľa potreby 
▪ Edukácia v zdravom životnom štýle
▪ Edukácia podľa indikačného zamerania
▪ 24-hodinová lekárska a sesterská služba

Kúpeľná starostlivosť



MAPKA MINERÁLNYCH 
A TERMÁLNYCH VÔD SLOVENSKA



relax                      

wellness,                   

víkend 

v kúpeľoch

RELAXAČNÉ 

POBYTY

primárna prevencia 

a regenerácia           

PREVENTÍVNE 

REGENERAČNÉ POBYTY

post akútna rehabilitácia chronické 

choroby (liečba a sekundárna prevencia) 

LIEČEBNÉ KÚPEĽNÉ POBYTY

všetky druhy pobytov majú 

medicínske zázemie !!!
PRODUKTY  
SLOVENSKÝCH 
KÚPELOV



FAKTORY, KTORÉ BUDÚ OVPLYVŇOVAŤ 
KÚPELE V BUDÚCNOSTI
▪ demografický vývoj – starnutie obyvateľstva, 

polymorbidita vysokého veku
▪ trendy vo vývoji zdravotného stavu obyvateľstva (obezita 

↑, depresia ↑ diabetes mellitus ↑ , rakovina ↑, 
kardiovaskulárne choroby ↑,  respiračné ochorenia ↑ 
choroby   pohybového aparátu ↑, depresia ↑ , drogy...)

▪ zdravotnícky systém a zdravotné poistenie (finančné 
možnosti, podpora preventívnych programov)

▪ zdravotné povedomie obyvateľstva (zdravotné dovolenky, 
zdravý životný štýl, preventívne a relaxačné pobyty)



26 slovenských kúpeľov



BARDEJOVSKÉ  KÚPELE



KÚPELE  BOJNICE



KÚPELE  BRUSNO



KÚPELE  DUDINCE



KÚPELE  DIAMANT  DUDINCE



ŠLÚ  MARÍNA  KOVÁČOVÁ



KÚPELE  LÚČKY



KÚPELE  NIMNICA



KÚPELE  NOVÝ  SMOKOVEC



KÚPELE  PIEŠŤANY



KÚPELE  RAJECKÉ  TEPLICE



KÚPELE  SKLENNÉ  TEPLICE



KÚPELE  SLIAČ



KÚPELE  SMRDÁKY



KÚPELE  ŠTÓS



KÚPELE  TRENČIANSKE  TEPLICE



ARCO  TRENČIANSKE  TEPLICE



KÚPELE  TURČIANSKE  TEPLICE



KÚPELE  VYŠNÉ  RUŽBACHY



ĎAKUJEM
ZA  POZORNOSŤ


