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Bardejovské kúpele sú už otvorené aj pre samoplatcov   
 

Bardejovské kúpele, a.s. sú od pondelka 25.mája 2020 otvorené aj pre samoplatcov. 

Zatiaľ v obmedzenom režime za protiepidemiologických opatrení odporúčaných hygienikmi,  

bez wellness a stravovania formou švédskych stolov, zato však s akciovými cenami. Pre 

klientov zdravotných poisťovní začala obmedzená prevádzka už pred týždňom v utorok 

12.mája 2020. Dovtedy boli kúpele nútene šesť týždňov plne odstavené. Informuje o tom 

ekonomicko-obchodná riaditeľka Bardejovských kúpeľov, a.s., Tamara Šatanková. 

 

,,Prví klienti z radov samoplatcov si už rezervovali svoje pobyty. Využili pri tom našu 

akciovú ponuku nového relaxačného pobytu Návrat k vitalite. Ten platí od 25.mája do 28.júna 

2020 a jeho cena je 92 eur za 3 dni (2 prenocovania). Klienti musia dodržiavať prísne 

hygienické opatrenia, v priestoroch hotelov sú k dispozícii dezinfekčné prostriedky, 

zamestnanci pracujú s rúškami a v jednorazových rukaviciach, upratovanie v hoteloch 

prebieha so zvýšeným dôrazom na dezinfekciu a pri konzumácii jedál a v prevádzkach sú 

dodržiavané minimálne odstupy. Aby sme mohli fungovať plnohodnotne potrebujeme aj 

samoplatcov. Veď klienti cez zdravotné poisťovne nám zabezpečujú pri bežnej obsadenosti aj 

pri počte okolo 500 iba cca tridsať percent tržieb,“ povedala T.Šatanková. 

 

Doplnila, že súčasná pandémia koronavírusu spôsobila zatiaľ výpadok na viac ako 3 

mil. EUR a pri dobrej konštelácii by to do konca roka výpadok mal byť o niečo vyšší ako 5 

mil. EUR. Kúpele potrebujú pomoc od štátu, pretože takmer všetci zamestnanci boli doma 

a dostávali len 80% percent miezd. Pre zachovanie zamestnanosti je to nevyhnutné. 

 

,,Očakávame, že leto by mohlo nahradiť straty z uzatvorenia kúpeľov, bude to však 

záležať od rýchlosti návratu klientov a obsadenosti kapacít. Leto je naša šanca ako prežiť tieto 

ťažké časy. Spoliehame sa hlavne na slovenských samoplatcov, ktorí vymenia zahraničné 

dovolenky za slovenské a tiež na klientov s rekreačnými poukazmi, ktoré verím ostanú stále 

v platnosti ako veľká pomoc pre záchranu slovenského cestovného ruchu,“ upozornila 

T.Šatanková. 

 

Akciové a zľavnené pobyty by mali rozprúdiť záujem 

 

Na všetky typy bežných pobytov, kde je v cene zahrnuté stravovanie formou bufetov 

a wellness odpočítavajú teraz kúpele pri plnej penzii z ceny 10 € na osobu a noc, v prípade 

polpenzie 8€. ,,Platí to len počas obmedzenia stravovania a prevádzky Wellness Spa. Pri 

pobyte Senior špeciál ako alternatívu za 2 vstupy do Wellness Spa ponúkame náhradu 2 

procedúr navyše. Nový akciový relaxačný pobyt Návrat k vitalite od 46 eur za osobu a noc 

pritom v cene zahŕňa ubytovanie, plnú penziu servírovanou stravou, 3x denne pitné kúry 

a ľubovoľný výber z aktuálnej ponuky procedúr podľa počtu nocí-napríklad pri 6 nociach je 

to 9 procedúr. Rovnaká cena platí cez týždeň aj cez víkend,“ konštatovala T. Šatanková. 



 

 

Kultúrne a spoločenské akcie zatiaľ nebudú, prechádzky áno 

 

V kúpeľoch a okolí sa nachádza cca 10 km liečivých singletrackov pre cyklistov 

i peších, kde môžu obdivovať krásy okolitej prírody a urobiť aj niečo pre svoje zdravie. 

Bardejovské kúpele, a.s. tradične organizujú počas sezóny kultúrne  a spoločenské podujatia. 

V tomto roku museli kúpele spoločenské udalosti vrátane otvorenia kúpeľnej sezóny či 

kúpeľných dní zrušiť.  

 

Bardejovské kúpele, a. s., patria medzi špičku slovenského kúpeľníctva s dlhoročnou 

tradíciou. V Bardejovských kúpeľoch sa liečia onkologické choroby, choroby obehového a 

tráviaceho ústrojenstva, choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou, 

netuberkulózne choroby dýchacích ciest, choroby z povolania, ochorenia obličiek a močových 

ciest, choroby pohybového ústrojenstva a ženské ochorenia. Kúpele si vychutnávala cisárovná 

Alžbeta, ale aj rakúsko-uhorský cisár Jozef II. (1783), Mária Lujza, neskoršia manželka cisára 

Napoleona (1809), ruský cár Alexander I. (1821) a poľská kráľovná Mária Kazimiera 

Sobieska.  

 

Vlani mali Bardejovské kúpele, a.s.  najlepší rok v histórii. Navštívilo ich 31 011 osôb 

a zaznamenali aj zvýšenie počtu prenocovaní na celkových 289 353. Za rok 2019 dosiahla 

akciová spoločnosť Bardejovské kúpele tržby vo výške 15, 804 mil. EUR. Prepočítaný stav 

zamestnancov bol vlani 357. 

 

Viac informácií na: www.kupele-bj.sk  

Centrálne rezervačné oddelenie: 

Tel.: 054/477 4346, 477 2717, e-mail: rezervacie@kupele-bj.sk, pk@kupele-bj.sk 
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