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LIEČEBNÝ PORIADOK  

I. Všeobecné podmienky 

Zdravotná poisťovňa schvaľuje poskytnutie kúpeľnej starostlivosti na základe návrhu lekára podľa zákona číslo 

577/2004 Z. z. o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia. Kúpeľná 

starostlivosť sa plne alebo čiastočne uhrádza z verejného zdravotného poistenia, ak nadväzuje na predchádzajúcu 

ambulantnú alebo ústavnú zdravotnú starostlivosť. Indikačný zoznam pre kúpeľnú starostlivosť tvorí prílohu č. 6 

zákona č. 577/2004 Z. z.  

KÚPELE ČERVENÝ KLÁŠTOR Smerdžonka majú schválené tieto liečebné indikácie:   

Ústavná a ambulantná kúpeľná starostlivosť pre osoby nad 18 rokov  

I. Onkologické choroby (súvisiace s V., X.) 

III. Choroby tráviaceho ústrojenstva (III/9, III/10) 

IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou (IV/4) 

V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (celá skupina) 

VII. Choroby pohybového ústrojenstva (VII/1, VII/2, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/12) 

IX. Duševné choroby (celá skupina) 

X. Kožné choroby (celá skupina) 

XII. Choroby z povolania (podľa indikácie príslušnej pre postihnutý systém organizmu) 

Ambulantná kúpeľná starostlivosť pre osoby do 18 rokov 

XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva (XXIII/3) 

XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest (celá skupina) 

XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva (VII/1, VII/2, VII/6, VII/7, VII/8, VII/9, VII/10, VII/12) 

XXX. Kožné choroby (celá skupina) 

 

II. Nárok na kúpeľnú liečbu  
 

Kúpeľná liečba je určená najmä pre klientov, ktorí sú dlhodobo sledovaní alebo liečení v odborných ambulanciách, 

prípadne sú po operácii. Kúpeľná liečba teda nadväzuje na predchádzajúcu ambulantnú alebo ústavnú starostlivosť. 

Klient má nárok na kúpeľnú starostlivosť 1x ročne, 1x za 2 roky alebo jednorazovo (po operácii alebo úraze) v 

závislosti od indikácie. Dĺžku kúpeľnej liečby stanovuje pre každú indikáciu indikačný zoznam a nie je možné ju 

skracovať. 

Návrh na kúpeľnú starostlivosť vypisuje lekár špecialista uvedený v tabuľkovej časti indikačného zoznamu alebo 

všeobecný lekár pre dospelých prípadne všeobecný lekár pre deti a dorast. Na základe správy od príslušného lekára 

špecialistu, všeobecný lekár vypíše návrh na kúpeľnú starostlivosť. K Návrhu sa priložia všetky potrebné výsledky 

vyšetrení, prípadne odporúčania.  

Vyplnený Návrh musí byť doručený do pobočky zdravotnej poisťovne, v ktorej je klient poistený a to v čo najkratšom 

čase (najneskôr však 6 týždňov pred uplynutím doby indikácie). Ak kúpeľný návrh obsahuje všetky náležitosti a je 

podpísaný lekárom, poisťovňa tento návrh posúdi a schváli spravidla do 30 dní. Zdravotná poisťovňa schválenie 

kúpeľnej liečby oznamuje klientom doporučeným listom.  
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III. Kúpeľná starostlivosť v indikačnej skupine „A“ 

Zdravotná poisťovňa (VšZP, DOVERA) odošle schválený návrh priamo do kúpeľov, ktoré klientovi vyberie a klienta 

o tom písomne informuje. Ak si klient chce vybrať kúpele sám, musí o to požiadať poisťovňu už pri predložení návrhu. 

Zdravotná poisťovňa (UNION) odošle schválený návrh klientovi spolu so zoznamom kúpeľov pre absolvovanie 

kúpeľnej liečby, z ktorej si klient môže vybrať.  

Zdravotná poisťovňa hradí štandardné ubytovanie (dvojlôžková izba s oddelenými posteľami a kompletným 

príslušenstvom (vlastné sociálne zariadenie, chladnička, rýchlovarná kanvica, TV, WiFi), stravovanie a kúpeľné 

procedúry. Kúpele poskytujú štandardné ubytovanie v dvojlôžkových izbách Wellness Penziónu Smerdžonka***, 

hotela Dom zdravia*** alebo v kúpeľných domčekoch. Kúpeľné domčeky** poskytujú ubytovanie pre 4 osoby 

v dvoch dvojlôžkových izbách s oddelenými posteľami a disponujú sociálnym zariadením a spoločnou obývacou 

časťou.  

V zmysle vyššie spomínaného zákona je doplatok klienta za zdravotnú starostlivosť 1,70 €/deň. Od tohto doplatku 

sú úplne oslobodení nositelia najmenej striebornej Janského plakety a čiastočne osoby v hmotnej núdzi. Osoby 

v hmotnej núdzi, ktoré sa preukážu rozhodnutím ÚPSVaR o dávke v hmotnej núdzi a príspevku k dávke v hmotnej 

núdzi, platia poplatok iba prvé tri dni kúpeľného pobytu.  

Klienti okrem doplatku za zdravotnú starostlivosť platia ešte miestnu daň obci, ktorá je stanovená vo výške 0,70 € 

za osobu a noc. Uvedené platby sa uhrádzajú priamo na recepcii pri nástupe na kúpeľnú liečbu.  

IV. Kúpeľná starostlivosť v indikačnej skupine „B“ 

Zdravotná poisťovňa odošle klientovi schválený návrh, kde je uvedený schválený počet dní kúpeľnej liečby a 

posledný možný termín nástupu. V prílohe tiež posiela zoznam kúpeľov pre absolvovanie kúpeľnej liečby, z ktorých 

si klient môže vybrať. Rezerváciu kúpeľnej liečby si klient zabezpečuje sám telefonicky alebo e-mailom priamo cez 

prijímaciu kanceláriu kúpeľov.  

Zdravotná poisťovňa pri kúpeľnej starostlivosti v indikačnej skupine B plne uhrádza kúpeľné procedúry. Ostatné 

služby, ako doplatok za ubytovanie, stravovanie, miestnu daň obci prípadne ďalšie dohodnuté služby si každý 

klient uhrádza sám. Uvedené doplatky sa uhrádzajú priamo na recepcii pri nástupe na kúpeľnú liečbu. Aktuálny 

cenník doplatkov nájdete na recepcii Domu zdravia ***, Wellness Penziónu Smerdžonka*** alebo na webovej 

stránke www.kupelecks.sk 

 

V. Rezervácia kúpeľnej liečby 
Po schválení kúpeľnej liečby je potrebné kontaktovať prijímaciu kanceláriu kúpeľov a rezervovať si termín 

kúpeľnej liečby, ktorá trvá od 21 – 28 dní. Prijímacia kancelária kúpeľov určí termín nástupu klienta na kúpeľnú 

liečbu podľa ubytovacích a kapacitných možností kúpeľov, najneskôr do doby platnosti kúpeľného návrhu.  

Klient v indikačnej skupine B zašle prijímacej kancelárii kúpeľov schválený Návrh na kúpeľnú liečbu aj so všetkými 

prílohami. Po doručení Návrhu na kúpeľnú liečbu je prijímacia kancelária kúpeľov povinná odoslať predvolanie na 

kúpeľnú starostlivosť (pozývací list) najneskôr 5 pracovných dní pred požadovaným nástupom na kúpeľnú liečbu. 

Klient sa s prijímacou kanceláriou kúpeľov dohodne na termíne kúpeľnej liečby, ubytovaní a doplatkoch.  

 

http://www.kupelecks.sk/
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Termín nástupu na kúpeľnú liečbu je pre každého klienta záväzný a môže byť zmenený iba v odôvodnených 

prípadoch. 

V pozývacom liste poskytuje prijímacia kancelária kúpeľov všetky dôležité informácie napr. termín nástupu na 

kúpeľnú liečbu, miesto hlásenia sa na kúpeľnú liečbu, výšku platby za ubytovanie, stravovanie a prípadne iné 

individuálne dohodnuté služby, informácie, čo je potrebné si doniesť na kúpeľnú liečbu, apod...). Doručenie 

predvolania na kúpeľnú liečbu (pozývací list) je potrebné oznámiť prijímacej kancelárii SMS-kou alebo e-mailom 

na prijem@kupelecks.sk. Klient je povinný v správe alebo e-mailom uviesť meno a priezvisko.  

Kontaktovať prijímaciu kanceláriu kúpeľov za účelom rezervácie kúpeľnej liečby je možné v pracovných dňoch: 

Pondelok až Piatok od 8:00 hod. do 16:00 hod. 

Kontakt na prijímaciu kanceláriu kúpeľov:  + 421 914 338 800 e-mail:  
+ 421 914 338 825 prijem@kupelecks.sk 

VI. Nástup na kúpeľnú liečbu 
 
Nástup na kúpeľnú liečbu je možný už od 11:00 hod (výnimočne aj skôr) ohlásením sa na recepcii hotela Dom 

zdravia*** (žltá budova) alebo na recepcii Wellness Penziónu Smerdžonka***. Upratané izby budú pri nástupe na 

kúpeľnú liečbu k dispozícii najskôr o 14:00 hod., preto žiadame klientov o trpezlivosť a zhovievavosť.  
 

Pri nástupe na kúpeľnú liečbu je každý klient povinný preukázať sa platným občianskym preukazom a preukazom 

poistenca zdravotnej poisťovne. Je potrebné doniesť aj potvrdenie od svojho ošetrujúceho lekára o zdravotnej 

spôsobilosti absolvovať kúpeľnú liečbu nie staršie ako 14 dní. V prípade zmeny zdravotnej poisťovne ešte pred 

nástupom na kúpeľnú liečbu, je nutné Predvolanie na kúpeľnú liečbu (pozývací list) vrátiť.  
 

Kúpeľná liečba začína obedom v kúpeľnej reštaurácii a v deň odchodu končí raňajkami. Pri odchode z kúpeľnej 

liečby klient odovzdá na recepcii hotela Dom zdravia*** alebo Wellness Penziónu Smerdžonka*** liečebný preukaz 

a rozpis procedúr. Kúpeľný lekár vypíše klientovi prepúšťaciu správu, ktorú je potrebné odovzdať ošetrujúcemu 

lekárovi najneskôr do 3 pracovných dní. V deň odchodu je klient povinný uvoľniť izbu najneskôr do 10:00 hod., 

odovzdať kartičku/kľúče na recepcii a počkať, kým pracovník recepcie skontroluje, či boli všetky služby uhradené.  

 
VII. Práva a povinnosti klientov na kúpeľnej liečbe 

Ak klient nemôže pricestovať v stanovenom čase je povinný vopred oznámiť prijímacej kancelárii kúpeľov 
predpokladaný čas príchodu. 

Počas trvania kúpeľnej liečby môže klient čerpať pracovnú neschopnosť, ktorú v nevyhnutnom prípade môže 
vypísať aj kúpeľný lekár.  

Ak zdravotná poisťovňa klientovi schválila doprovod, môže byť súčasťou jeho liečebného pobytu. Doprovodom 
môže byť iba dospelá osoba, ktorá je počas celej doby kúpeľnej liečby klientovi plne k dispozícii. Doprovod má nárok 
na čerpanie PN počas celej doby kúpeľnej liečby.  

V prípade voľnej ubytovacej kapacity si môže klient doplatiť nadštandardné ubytovanie (napr. vyšší štandard, 

možnosť byť sám na izbe) v súlade s aktuálne platným cenníkom. Platba za doplatky prebieha na recepcii ihneď pri 

nástupe na kúpeľnú liečbu. Pridelenie lôžka v izbe zodpovedajúceho štandardu je plne v kompetencii prijímacej 

kancelárie kúpeľov. Klient, ktorý nastúpi na kúpeľnú liečbu či už v indikačnej skupine A alebo B nesmie počas 

trvania kúpeľnej liečby svojvoľne opustiť kúpele alebo sa vzdialiť z kúpeľov bez súhlasu ošetrujúceho lekára. 

http://www.kupelecks.sk/
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Klient, ktorý nastúpi na liečebný pobyt je povinný rešpektovať pokyny prideleného kúpeľného lekára a akékoľvek 

zmeny môžu byť vykonané jedine s jeho súhlasom. V prípade zmeškania naordinovaných procedúr sa náhrada 

neposkytuje. Každá zmena procedúry na žiadosť klienta je spoplatnená sumou 2 €.  

V priebehu liečby je klient povinný dodržiavať liečebný režim, ktorý mu stanovil ošetrujúci kúpeľný lekár a 
rešpektovať ubytovací poriadok kúpeľov a všeobecné obchodné podmienky.  

V zdravotnej časti kúpeľov, kde sa poskytujú liečebné procedúry je klient povinný dodržiavať ticho po celý deň.  

Každý klient je povinný zobrať si so sebou zdravotné pomôcky a lieky, ktoré bežne užíva v dostatočnom množstve, 
aby mu stačili na celý čas trvania kúpeľného pobytu.  

Na izbách, balkónoch a vo všetkých vnútorných priestoroch kúpeľných budov a kúpeľných domčekov platí prísny 
zákaz fajčenia, ktorého dodržiavanie sa denne monitoruje. Fajčiari majú vyčlenený vonkajší priestor (vonkajšie 
altánky), kde je dovolené fajčiť. 
 

VIII. Práva a povinnosti kúpeľov 
 

Prijímacia kancelária kúpeľov ma právo v nevyhnutnom prípade sťahovať klienta z jedného typu ubytovacieho 

zariadenia do druhého pri zachovaní jeho štandardu kúpeľnej liečby klienta.  
 

Kúpele sú oprávnené v prípade kontraindikácií kúpeľnej liečby poskytnutie služieb odmietnuť.  
 

Pri nedodržiavaní liečebného programu stanoveného kúpeľným lekárom stráca takáto kúpeľná liečba plný význam. 
 

Nedodržanie liečebného programu stanoveného kúpeľným lekárom alebo nerešpektovanie ubytovacieho poriadku 

či všeobecných obchodných podmienok, sa považuje za vážne porušenie liečebného poriadku a môže byť 

dôvodom k predčasnému ukončeniu kúpeľnej liečby. Vzniknutú škodu je klient povinný uhradiť v plnej výške. 
 

Svojvoľné ukončenie kúpeľnej liečby bude považované za závažné porušenie liečebného poriadku a bude nahlásené 

zdravotnej poisťovni.  
 

Prerušenie kúpeľnej liečby je možné iba z vážnych zdravotných alebo rodinných dôvodov. Pokračovanie v kúpeľnej 

liečbe je možné na základe žiadosti o pokračovanie kúpeľnej liečby. Zdravotná poisťovňa zašle stanovisko k 

pokračovaniu kúpeľnej liečby. Túto informáciu je potrebné dať na vedomie aj kúpeľom.  

 

IX. Dôležité informácie 

V areáli kúpeľov je povolené využívať parkoviská bezplatne.  

Ubytovanie malého psa je povolené iba vo vyhradenom kúpeľnom domčeku (č. 13 alebo č. 1). Vo všetkých 

ostatných ubytovacích zariadeniach je ubytovanie akýchkoľvek zvierat zakázané. 

 

Platnosť liečebného poriadku je od 1. januára 2022 

 

Ján Korčák, ml.   
        konateľ 
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