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Rozloženie minerálnych a termálnych 
prameňov na Slovensku
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Voda
SR – 40 000 
prameňov

Minerálna 
voda 

1943 zdrojov

122 Uznaných 
zdrojov

Prírodnej 
minerálnej vody 

a prírodnej 
liečivej vody



Zákon č. 538/2005 Z.z.

• Príprava zákona, ktorým sa budú definovať činnosti v oblasti kúpeľníctva 
a žriedel trvala takmer 20 rokov. 

• Rôzne pracovné podoby zjednotil návrh, ktorý bol spracovávaný v rokoch cca 
2002 až 2004 so schvaľovacím konaním v roku 2005

V súčasnosti je zákon stále platný v pôvodnom znení s malými novelami 
týkajúcimi sa väzby na iné zákony v oblasti zdravotníctva

4

o prírodných liečivých vodách, prírodných 
liečebných kúpeľoch, kúpeľných miestach 
a prírodných minerálnych vodách



5

- uznávanie prírodných liečivých vôd a prírodných minerálnych vôd
- využívanie a ochranu prírodných liečivých zdrojov a prírodných 
minerálnych zdrojov
- uznávanie klimatických podmienok vhodných na liečenie ako aj 
ich ochranu
- podmienky pre povolenie prevádzky prírodných liečebných 
kúpeľov a kúpeľných liečební. 

Ku zákonu patrí 5 záväzných legislatívnych  predpisov

Zákon upravuje



Záväzné legislatívne predpisy
VYHLÁŠKA MZ SR č. 100/2006 Z. z. 

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 MZ SR 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 vhodných na liečenie

Vyhláška MZ SR č. 27/2006 Z. z. 

ktorou sa ustanovuje spôsob platby za odber vody z prírodného liečivého zdroja alebo z 
prírodného minerálneho zdroja a sadzby úhrad, s novelou č. 541/2008 Z. z.

Vyhláška MZ SR č. 87/2006 Z. z. 
o požiadavkách na klimatické podmienky vhodné na liečenie a o rozsahu a podmienkach ich 
monitorovania

Oznámenie MZ SR  č. 175/2006 Z. z. 
o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o spôsobe označovania hraníc kúpeľných 
území, území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie  a ochranných pásiem PLZ, PMZ a 
klimatických podmienok vhodných na liečenie



7

Vlastnosti prírodnej liečivej vody (PLV)
a prírodnej minerálnej vody (PMV)

Odlišuje sa od ostatných podzemných vôd
svojim pôvodom

obsahom rozpustených tuhých látok alebo obsahom rozpustených plynných látok 

(viac ako 1000mg/l)

 obsahom sulfánu a ďalších stopových prvkov

Vody sa rozdeľujú podľa rôznych kritérií:
 podľa celkovej mineralizácie

 prevládajúceho katiónu

 teploty

 osmotického tlaku a pod. 



Uznanie PLV a PMV podľa zákona č. 538/2005 Z.z.
Minerálnu vodu možno uznať za prírodnú liečivú vodu,
ak sú počas najmenej piatich rokov preukázané jej liečivé účinky v 

balneologickej praxi a spĺňa požiadavky ustanovené všeobecne záväzným 
právnym predpisom
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Uznávanie zdroja, z ktorého voda bude uznaná:

za prírodnú liečivú vodu (využívanú na účely kúpeľnej starostlivosti)

a súčasne bude uznaná za prírodnú minerálnu vodu (na účely jej 
plnenia do spotrebiteľského balenia) 

• Za prírodnú minerálnu vodu možno uznať len vodu zo zdroja, ktorá bola 
najmenej tri roky sledovaná, preukázala stálosť kvalitatívnych ukazovateľov
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Zdravotná 
starostlivosť

IKŽ



MZ SR  je podľa § 40 zákona č. 538/2005 Z. z. 
dotknutým orgánom vo veciach:

a) územnoplánovacej činnosti na území kúpeľného miesta, na území s klimatickými 
podmienkami vhodnými na liečenie, na území ochranných pásiem PLZ, PMZ a 
klimatických podmienok vhodných na liečenie, 

b) údržby stavieb a ich odstraňovania, povolenia terénnych úprav, prác a zariadení, 
územných, stavebných, kolaudačných a ďalších konaní uskutočňovaných podľa 
osobitného predpisu na kúpeľnom území a v ochrannom pásme I. stupňa PLZ a PMZ, 

c) posudzovania zámerov na vykonávanie činností a zisťovacieho konania na území 
kúpeľného miesta, na území s klimatickými podmienkami vhodnými na liečenie, na území 
ochranných pásiem PLZ, PMZ a klimatických podmienok vhodných na liečenie, 

d) geologických prác a banskej činnosti a činnosti vykonávanej banským spôsobom na 
území ochranných pásiem prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja. 



e) povolenia na osobitné užívanie vôd, 

povolenia na vodné stavby, 

vydávania súhlasov a ďalších konaní uskutočňovaných 
podľa osobitného predpisu na kúpeľnom území a v 
ochrannom pásme I. stupňa prírodného liečivého 
zdroja a prírodného minerálneho zdroja, 



Ochranné pásmo II. stupňa 

bez vydania stanoviska MZ SR je zakázané:

• zriaďovať skládky odpadov a toxických látok,

• vykonávať vrty hlbšie ako 6 m, 

• vykonávať banskú činnosť a činnosť vykonávanú banským 
spôsobom,

• vykonávať ťažbu dreva, ktorá nie je ťažbou podľa osobitného 
predpisu,

• ťažiť štrk a zeminu 

• povoľovať odber a odberať podzemné vody v množstve 
vyššom ako 0,5 l.s



K vyjadreniu MZ SR – IKŽ k realizácii vodnej stavby –
studne je potrebné predložiť:

• žiadosť

• projekt geologickej úlohy (GÚ), vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle 
zákona č. 569/2007 Z. z. o geologických prácach (geologický zákon) 

• žiadosť spolu s projektom GÚ) je potrebné doručiť na adresu:

Ministerstvo zdravotníctva SR

Inšpektorát kúpeľov a žriediel

Limbová 2, 837 52 Bratislava

• môže byť aj elektronicky (email), ak je projekt GÚ v elektronickej podobe 
lehota na vybavenie je štandardná: 30 dní,

• uvedená žiadosť nepodlieha úhrade správneho poplatku. 



Je zriadená na MZ SR - na plnenie svojich úloh na úseku 
prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd, prírodných 

liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na 
liečenie

ŠKK je správnym orgánom a rozhoduje v prvom stupni 

Štátna kúpeľná komisia - ŠKK
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rozhodovať o uznaní PLV, PMV a klimatických podmienok 
vhodných na liečenie a o zrušení ich uznania,

vydávať (rušiť )povolenia na prevádzkovanie PLK a KL 

vydávať povolenia využívať a na úpravu PLZ, PMZ

predkladať MZ návrh na uznanie kúpeľného miesta

predkladať na schválenie návrhy všeobecne záväzných 
právnych predpisov  (ochranné pásma, klimatické podmienky) 

rozhodovať o uložení pokuty

viesť zoznam akreditovaných laboratórií,

vydávať poverenia na výkon činnosti balneotechnika

Pôsobnosť ŠKK (§42)
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určovať neodkladné ochranné opatrenia,
predkladať návrhy podľa § 39 ods. 2 písm. b) zákona č. 538/2005 Z. z. na

vyvlastnenie nehnuteľnosti,
vydávať stanoviská vo veciach, v ktorých je MZ SR dotknutým orgánom

štátnej správy,
kontrolovať plnenie zákonom ustanovených podmienok a podmienok

ustanovených v povolení využívať prírodný liečivý zdroj a prírodný
minerálny zdroj,
posudzovať projektovú dokumentáciu stavby zariadenia na využívanie

prírodného liečivého zdroja a prírodného minerálneho zdroja,
určovať opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov podľa zákona č.

538/2005 Z. z. ,
vydávať súhlas podľa ustanovení zákona č. 538/2005 Z. z.,
poverovať osoby vypracovaním posudkov a vyjadrení,
posudzovať návrhy všeobecne záväzných právnych predpisov v pôsobnosti

MZ SR na úseku prírodných minerálnych vôd, prírodných liečivých vôd,
prírodných liečebných kúpeľov a klimatických podmienok vhodných na
liečenie.
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Prírodné liečebné kúpele a kúpeľné liečebne na Slovensku je 
možné prevádzkovať len na základe povolenia MZ SR – ŠKK

povolenie využívať prírodný liečivý zdroj alebo doklad o uznaní klimatických
podmienok vhodných na liečenie - rozhodnutie ŠKK

doklad o materiálno-technickom a personálnom vybavení - členení podľa
jednotlivých indikácií ustanovuje vyhláška MZ SR č. 101/2006 Z. z.

aktuálny indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť - príloha č. 6 zákona č.
577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia

údaje o ubytovacích, zdravotníckych a iných zariadeniach potrebných na
poskytovanie kúpeľnej starostlivosti
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 návrh na indikačné zameranie, ktorý musí byť v súlade s balneologickým
charakterom prírodných liečivých zdrojov alebo klimatických podmienok podľa
odborného balneologického posudku

odborný posudok o stave životného prostredia s možnosťou vytvorenia a
udržania kúpeľného prostredia

 návrh na vymedzenie kúpeľného územia s údajmi z katastra nehnuteľností o pozemkoch
na tomto území

 stanovisko obce, na ktorej území má byť povolené prevádzkovanie PLK alebo KL

 schválenú projektovú dokumentáciu zariadení a iných objektov potrebných na
poskytovanie kúpeľnej starostlivosti

 u fyzickej osoby licenciu na výkon zdravotníckeho povolania a u právnickej
osoby licenciu na výkon činnosti odborného zástupcu
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KÚPEĽNÉ MIESTO

zákon č. 538/2005 Z. z.

Kúpeľné 
územie

Kúpeľné 
prostredie



Kúpeľné miesto

územie obce alebo jej časť, na 
ktorom sa nachádzajú:

• prírodné liečivé zdroje

• prírodné liečebné kúpele

• kúpeľné liečebne

• iné zariadenia potrebné na  
poskytovanie kúpeľnej starostlivosti



KÚPEĽNÉ MIESTA 

rok 1995:
Bojnice, Brusno, Číž

rok 1996:
Bardejov, Rajecké Teplice, Trenčianske 
Teplice, Vyšné Ružbachy 

rok 1997:
Kováčová, Sliač, Turčianske Teplice

rok 1998:
Dudince, Korytnica, Kunerad, Liptovský Ján, 
Lučivná, Lúčky, Piešťany, Sklené Teplice, Smrdáky

rok 1999 –
novelizácia

ŠTATÚTY

rok 2006: 
Vysoké Tatry

rok 2016:
Červený Kláštor 

www.health.gov.sk



Kúpeľné územie

= ucelené územie v
KÚPEĽNOM MIESTE

ochrana a dodržiavanie liečebného 
režimu

vyznačuje sa v:
územnoplánovacej dokumentácii obce

katastri nehnuteľností



Hranice kúpeľného územia 

• sú povinné prírodné liečebné kúpele po dohode s obcou označiť na 
prístupových komunikáciách tabuľami 

Obce na ktorých území je uznané kúpeľné miesto a určené kúpeľné územie, sú 
povinné realizovať ustanovenia štatútu kúpeľného miesta

• Kúpeľné miesto uznáva a jeho štatút vydáva vláda Slovenskej 
republiky nariadením.

Kúpeľné územie

Zakázané činnosti na kúpeľnom území 
-môžu ohroziť kvalitu prírodných liečivých zdrojov, 
uznaných klimatických podmienok a kúpeľné prostredie
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Kúpeľné prostredie  kúpeľné 
liečebne

 balneoterapie
 parky
 kolonády
 spoločenské 

objekty
 technické 

zariadenia
 balneotechnické

zariadenia



Kúpeľné 
prostre

die 

Zabezpečenie 
kúpeľného prostredia

dodržiavanie zákonných 
podmienok, obmedzení a 
zakázaných činností na KÚ

prijímanie opatrení 
smerujúcich k odstráneniu 
exhalátov, imisií a hluku

KM sú oblasti vyžadujúce 
osobitnú ochranu:
ovzdušia - zákon o ovzduší
pred hlukom 

kategória I. zo štyroch kat.
deň, večer 45 bB
noc + let. doprava 40 dB

vybudovanie zdravotníckych, ubytovacích 
a iných zariadení potrebných na 
poskytovanie kúpeľnej starostlivosti

realizácia a udržiavanie 
kúpeľných parkov, lesoparkov, 
športovísk, spoločenských 
objektov a pod.

vhodné začlenenie 
urbanistických celkov a 
drobnej architektúry do 
rámca kúpeľných parkov a 
prírodnej zelene

drobný mobiliár
lavičky, pitné fontánky, 

vodné prvky, stojany na 
bicykle, odpadkové koše, 
informačné tabule a pod.



Štatút kúpeľného miesta Dudince
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Ochranné pásmo PLZ a PMZ
Zákon č. 538/2005 Z. z. § 27  - OP I. stupňa sa určuje:
a) pre územie výverovej oblasti alebo 
b) pre územie zaberajúce okolie prírodného liečivého zdroja a 
prírodného minerálneho zdroja. 

V ochrannom pásme I. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, 
ktoré by mohli negatívne ovplyvniť :
• fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti 
• jej využiteľné množstvo, 
• zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť prírodného liečivého 

zdroja
28



§ 28  Ochranné pásmo II. stupňa 
chráni hydrogeologický kolektor minerálnej vody, jeho tranzitno-akumulačnú, 
prípadne infiltračnú oblasť alebo ich časti

V ochrannom pásme II. stupňa je zakázané vykonávať všetky činnosti, ktoré by 
mohli negatívne ovplyvniť:

fyzikálne, chemické, mikrobiologické a biologické vlastnosti PLV alebo PMV, 

jej využiteľné množstvo, 

zdravotnú bezchybnosť alebo výdatnosť PLZ alebo PMZ

Ochrana zdroja je špecifická, nakoľko vyplýva z ich fyzikálno-
chemických a biologických vlastností, hydrogeologických 

podmienok vzniku, ich prúdenia a vystupovania na povrch.



Ochranné pásma
OP 2 st. zdrojov PMV, PLV



Ochranné pásma
OP 2 st. zdrojov PMV, PLV



• Hranice ochranných pásiem 
ustanovuje všeobecne záväzný právny 
predpis. 

• Ustanovenie súčasne ustanovuje 
náležitosti návrhu na určenie 
ochranných pásiem. 

Ochranné pásma PLZ a PMV
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Vyhláška č. 325/2017 Z. z. OP Kamienka - PMZ
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„Aktualizácia postupu privatizácie v rezorte zdravotníctva“ – vláda SR 
schválila materiál, ktorým začal proces privatizácie v sektore liečebných 
kúpeľov od roku 1994

Privatizáciou prešlo

9 štátnych podnikov slovenských liečebných kúpeľov 

2 štátne podniky plniarní minerálnych vôd.

Transformácia kúpeľov SR

34



• 22 Kúpeľných miest

• 31 Povolení na prevádzkovanie PLK a KL

• V súčasnosti patrí štátu v rôznych odvetviach 
7 kúpeľných liečební

Prírodné liečebné kúpele (PLK) a 
Kúpeľné liečebne (KL)
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Prírodné liečebné kúpele (PLK) a 
Kúpeľné liečebne (KL)

ŠLÚ Marína, š.p., Kováčová

Kúpele Diamant Dudince, š.p., Dudince

 Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., Tatranské Zruby

 Vojenské zdravotnícke zariadenia, a.s., Piešťany

 KRÚ MV SR BYSTRÁ, Liptovský Ján

 KLÚ MV SR ARCO, Trenčianske Teplice

 KLÚ MV SR Družba, Bardejovské Kúpele

Ministerstvo zdravotníctva

Ministerstvo obrany

Ministerstvo vnútra
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Prírodné liečebné kúpele SR



• Zákon č. 577/2004 Z.z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného
zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

•

• Kúpeľná starostlivosť (§ 7 ) je zdravotná starostlivosť poskytovaná v prírodných liečebných
kúpeľoch a v kúpeľných liečebniach

• Na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádza kúpeľná starostlivosť,
ak nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť

• Choroby, pri ktorých sa kúpeľná starostlivosť plne alebo čiastočne uhrádza na základe verejného
zdravotného poistenia, indikačné podmienky a dĺžka liečebného pobytu sú uvedené v Indikačnom
zozname pre kúpeľnú starostlivosť

• Poskytnutie kúpeľnej starostlivosti schvaľuje príslušná zdravotná poisťovňa na návrh lekára
uvedeného pri jednotlivých indikáciách

Definovanie kúpeľnej starostlivosti 
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• A = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne 
hradená z verejného zdravotného poistenia a služby sú 
čiastočne hradené z verejného zdravotného poistenia

• B = indikácie, pri ktorých je zdravotná starostlivosť plne 
hradená z verejného zdravotného poistenia a služby nie sú 
hradené z verejného zdravotného poistenia

Úhrada kúpeľnej liečby
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Zákon č.577/2004 Z.z. o výške úhrady 
Indikácie A 1,70 eura

B 5,00 eura v I. a IV. (kvartál)
7,30 eura v II. a III. (kvartál)



Indikácie pre kúpeľnú starostlivosť
zákon č. 577/2004 Z. z.

I. Onkologické choroby (XXI.)

II. Choroby obehového ústrojenstva (XXII.)
III. Choroby tráviaceho ústrojenstva (XXIII.)

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou 
sekréciou (XXIV.)

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (XXV.)
VI. Nervové choroby (XXVI.)

VII. Choroby pohybového ústrojenstva (XXVII.)

VIII. Choroby obličiek a močových ciest (XXVIII.)
IX. Duševné choroby

X. Kožné choroby (XXX.)

XI. Ženské choroby (XXIX.)
XII. Choroby z povolania
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Prírodné liečivé vody
studené vonkajšia (do 20°C) + 

vnútorná balneoterapia

• stredne mineralizované, nad 
1000 do 5000 mg/l

• Brusno, Nimnica, Smrdáky, 
Vyšné Ružbachy

• vysoko  mineralizované, nad 
5000 do 10 000 mg/l

• Bardejovské kúpele, 

• veľmi vysoko  mineralizované, 

nad 10 000 mg/l

• Číž,

veľmi nízko termálne
(nad 20°C do 30°C)

vonkajšia balneoterapia    
veľmi vysoko mineralizované, nad 5000 do 

15 000mg/l
Dudince

nízko termálne (nad 30°C do 40°C)
vonkajšia balneoterapia

stredne  mineralizované, nad1000 do 5000 
mg/l

Rajecké Teplice, Trenčianske Teplice, Sliač, 
Lúčky
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Prírodné liečivé vody
stredne termálne (nad 40°C do 70°C)

nízkomineralizované, do 1000  mg/l

Bojnice

stredne mineralizované, nad 1000 do 5000 mg/l 

Kováčová, Piešťany, Sklenné Teplice, Turčianske 
Teplice

vysoko  mineralizované, nad 5000 do 10 000 mg/l,

Čilistov
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Vody plnené do spotrebiteľského obalu - PMV

vysoko mineralizované 
nad 1500  mg/l

Baldovce, Budiš,  Fatra II., Čerín, Kláštorná, Lipovce, Nová Ľubovňa, 
Trenčianske Mitice, Tornaľa, Brusno, Korytnica, Sulín, Fatra I, Cígeľka

stredne mineralizované 
nad 500  do 1 500 mg/l

Matúšov Prameň, Slatina

nízko mineralizované 
nad 50  do 500 mg/l

Maštinec
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PLNIARNE A PRÍRODNÝCH MINERÁLNYCH VÔD

18 plniarní prírodných 

minerálnych vôd



Vyžívanie prírodných liečivých vôd termálnych 
je prednostne stanovené na liečebné –
balneoterapeutické účely

Ich liečebný účinok je vysoko cenný a 
nenahraditeľný 

Kúpeľná liečba prežíva dnes vo svete 
renesanciu, človek sa vracia k prírode a k jej 
pozitívnym liečivým vplyvom. 

Využitie odpadového tepla po liečebných procedúrach je 
len doplnkovým programom v rámci využívania vlastností 
osobitných vôd 
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Slovenské liečebné kúpele
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Ďakujem za pozornosť!


