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Kúpele Štós s rozprávkovou históriou  

prinavracajú zdravie aj deťom 
 

     Klimatické Kúpele Štós majú za sebou už viac ako 139 ročnú kúpeľnú históriu. Klimatické kúpele 

vhodné na liečenie sa hodnotia podľa dosiahnutej úrovne kvality životného prostredia podľa 

dosahovanej úrovne  klimatických podmienok. Klimatické podmienky Kúpeľov Štós sú na základe 

denných meraní už viac ako 70 rokov pravidelne posudzované. 

 

     Odborné kruhy Európy rozhodli, že klimatické kúpele sa hodnotia podľa Švajčiarskej klasifikácie . 

Klimatické kúpele, ktoré dosahujú úroveň liečivej klímy so stupňom stimulácie 1 s typickými prvkami 

horského prostredia sú hodnotené ako najlepšie. V takom prostredí je účinok liečby zaručený. Kúpele 

Štós takúto úroveň kvality uznaných klimatických podmienok vhodných na liečenie cez 70 rokov aj 

dosahujú. Preto Kúpele Štós patria k ojedinelým na Slovensku, ale aj v Európe. 

 

     Preto indikačným zameraním  Kúpeľov Štós je hlavne liečba  dýchacích ciest. Kúpele na to 

predurčuje spomenuté najkvalitnejšie životné prostredie na Slovensku s množstvom slnečných dní. 

Štatistiky denného merania zložiek klímy Kúpeľov Štós, za celé obdobie ich histórie , hovoria, že viac 

ako polovica dní roka je slnečných. Pre klímu v Kúpeľoch Štós sú počas zimy typické inverzie. 

Tunajšia horská klíma, na rozdiel od vysokohorskej, je vhodná 

aj pre pacientov s chorým srdcom.  

 

     Vyššie uvedená kvalita zákonom uznaného klimatického 

miesta vhodného na liečenie je pilierom najmä pre liečbu 

respiračných ochorení detí.  

 

     Tým, že Kúpele Štós sú zdravotníckym zariadením 

poskytujúcim zdravotnú starostlivosť prostredníctvom 

uznaných klimatických podmienok je mimoriadnou výhodou 

práve v období boja proti šíreniu vírusových ochorení, najmä 

v boji proti šíreniu corona vírusu. 

 

     Jednou z podmienok odolať negatívnemu pôsobeniu 

vírusov je dobrá imunita človeka.  

Práve pobyt v uznanom klimatickom mieste Kúpeľov Štós je 

jedným z najefektívnejším nástrojov pre získanie imunity, teda 

významným nástrojom odolať šíreným vírusovým ochoreniam. 

 

     Uznané klimatické miesto Kúpeľov Štós je mimoriadne účinné aj v boji proti alergickým 

ochoreniam. 

 

     Jednoducho, príroda bola pre Kúpele Štós štedrá. Čo štedrá, cezhranične ich obdarila, pretože  

účinok klimatickej liečby je v Kúpeľoch Štós ešte znásobený speleoterapiou, unikátnou liečbou 

dýchacích ciest v blízkej Jasovskej jaskyni. Kúpele Štós majú v  tejto liečbe dlhodobú tradíciu s veľmi 

dobrými liečebnými výsledkami.  Základným liečivým faktorom speleoterapie je prírodné jaskynné 

ovzdušie. Jaskyňa je vlastne prírodné inhalatórium aerosólu, ktorý je z hľadiska zloženia unikátny, 

nenapodobiteľný umelým spôsobom. Jeho vlastnosťou je stálosť a schopnosť veľmi rýchlej obnovy.  

Jaskynné ovzdušie Jasovskej jaskyne  je absolútne čisté bez alergénov a škodlivín. Neobsahuje ani 
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zrnko prachu či peľu. Aerosól  má vysoký obsah kalcia a magnézia, ktoré sú mimoriadne vhodné pre 

dýchacie orgány človeka. Liečba v jaskyni je forma otužovania. Všetky parametre mikroklímy 

Jasovskej jaskyne sú nemenné. Mikroklíma sama regeneruje. Kúpele Štós využívajú mikroklímu 

Jasovskej jaskyne už viac ako 50 rokov. Procedúra je podávaná v samostatnej sále, Samostatný 

jaskynný priestor je upravený a skultivovaný na liečebnú sieň. Dvoj až trojhodinový pobyt v jaskyni je 

spojený s aktívnymi dychovými cvičeniami s relaxáciou pri ezoterickej hudbe a následným 

odpočinkom. Všetko pod vedením zdravotníckych pracovníkov so skúsenosťami a tradíciou v tejto 

liečbe.  

 

     Krásne rozprávkové historické udalosti mikroregiónu okolia Kúpeľov Štós vytvorili priestor pre 

zážitkový cestovný ruch. 

 

     Bohaté lesy v okolí Kúpeľov Štós vytvorili fantastické podmienky pre turistiku a cyklotrasy. 

Moderný projekt eMobility, ktorý schválila Európska únia, sa úspešne darí realizovať aj v Kúpeľoch 

Štós. Návštevníci kúpeľov aktívne využívajú požičovňu elektro bicyklov. Turisti pobývajúci v tomto 

regióne si môžu svoje elektromobily dobiť nabíjacou stanicou postavenou v Kúpeľoch Štós. 

 

     Pre spestrenie a skvalitnenie  pobytu svojich klientov Kúpele Štós vybudovali bohato vybavené 

wellness centrum - Vitálny vodný svet s bazénom, saunami, rôznymi procedúrami a masážami.  

 

     Pre ubytovanie detí vynovili liečebný dom Tatranka s riadnou základnou  i materskou školou. 

Zrekonštruovali  aj liečebný dom pre liečbu malých pacientov, ktorí do kúpeľov prichádzajú 

v sprievode mamičiek.  

  

     Kúpele Štós pre svoje malebné situovanie do horského prostredia, pre svoju dobrú dostupnosť, 

kvalitné kúpeľné služby a výbornú gastronómiu sa rýchlo stali vyhľadávaným  miestom relaxu.  

 

LIEČBA OCHORENÍ DÝCHACÍCH CIEST DETÍ  
V LIEČEBNI  

KÚPELE ŠTÓS, A.S. 
 

Liečba detí je zameraná najmä na dýchací aparát. 

Klimatická liečba, speleoterapia, inhalačná liečba, balneoterapia (hydromasáže, škótske streky, 

perličkové kúpele, uhličité kúpele, masáže, fínska sauna), elektroterapia, liečebná telesná 

výchova, arteterapia a šport. 

 

SPELEOTERAPIA 

 
Unikátna liečba horných dýchacích ciest poskytovaná v blízkej Jasovskej jaskyni. Kúpele majú v 

tejto liečbe viac ako 50 ročnú tradíciu s veľmi dobrými liečebnými výsledkami. Poskytnutie 

speleoterapie nie je hradené zdravotnými poisťovňami z verejného zdravotného poistenia. 

 

STRAVOVACIE SLUŽBY 

 
V Kúpeľoch Štós je poskytované moderného dietetického stravovanie v novom gastronomickom 

centre. 
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ŠKOLA A VZDELÁVACÍ PROCES DETÍ 
 

Počas liečby je deťom zabezpečovaný výchovný aj vzdelávací proces pre školou povinné deti, ale 

aj výchovný a vzdelávací proces v rámci materskej školy. Vzdelávanie školou povinných detí, ale 

aj detí v predškolskom veku, je zabezpečené v základnej a materskej škole nachádzajúcej sa 

priamo v areáli kúpeľov. 

Aktuálnou výhodou výchovného a vzdelávacieho pobytu detí počas poskytovanej liečby deťom je 

atraktívnou formou uskutočňovaná výuka  anglického jazyka prostredníctvom vyspelého 

učiteľa angličtiny s dlhoročnou praxou v zahraničí a výuka obsluhy počítačov a informačných 

technológií včítane výuky obsluhy na sociálnych internetových sietiach.   

 

POLOHA A DOPRAVA 
 

Železničná doprava: stanice Spišská Nová Ves alebo Košice, ďalej autobusom priamo do areálu 

Kúpeľov Štós. 

 

Cestná doprava:  

Severná trasa: Bratislava – Trenčín – Žilina – Poprad – Spišská Nová Ves (odbočiť vpravo na smer 

Rožňava) – Novoveská Huta (odbočiť vľavo na smer Mníšek nad Hnilcom) – Hnilčík  - Nálepkovo– 

Švedlár – Mníšek n. Hnilcom ( odbočiť vpravo smer Smolník ) - Smolnícka Huta, Smolník (odbočiť 

vľavo na Štós) - Kúpele Štós 

Južná trasa: Bratislava – Nitra – Zvolen – Lučenec – Rožňava – Moldava n./Bodvou (odbočiť vľavo 

na Jasov) – Jasov – Medzev – Štós – odbočiť vpravo do kopca do Kúpele Štós 

Východná trasa: Košice – Moldava n./Bodvou (odbočiť vpravo na Jasov) – Jasov ( odbočiť vľavo 

smer Medzev ) - Medzev - Štós – odbočiť vpravo do kopca smer Kúpele Štós 

Autobusové spojenia: priame linky zo Spišskej Novej Vsi a  Košíc ( nástupište č. 8 ) do Kúpeľov 

Štós. 
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Zoznam ochorení dýchacích ciest liečených v liečebni 

Deti 

 
je v rozsahu ochorení uvedených v Prílohe č.6 zákona č. 257/2017-            

Indikačný zoznam 

zmluvne dohodnutý so všetkými zdravotnými poisťovňami SR. 

 
XXV/1 Recidivujúce katary horných dýchacích ciest s oslabenou odolnosťou 

J 31 Chronická nádcha, chronický zápal nosohltanu a hltanu 

J 37 Chronická laryngitída a laryngotracheitída 

J 38 Choroby hlasiviek 

 

XXV/2 Alergické nádchy dokázané alergologickým vyšetrením 

J 30 Vasomotorická a alergická nádcha – rhinitis 

XXV/3 Recidivujúca bronchitída. Iba v prípadoch, kde napriek adekvátnej liečbe  

            dochádza ku klinicky významným prejavom ochorenia. 

J 40 Zápal priedušiek-bronchitis- neurčený ako akútny alebo chronický 

 

XXV/4 Sinobronchitída. Iné choroby horných dýchacích ciest. Iba v prípadoch, kde  

             napriek adekvátnej liečbe dochádza ku klinicky významným prejavom  

             ochorenia 

J 32 Chronický zápal prínosových dutín – sinusitis chronica 

 

XXV/5 Stavy po opakovanom zápale pľúc v priebehu posledných dvoch rokov 

J 12 Vírusový zápal pľúc – pneumónia – nezaradený inde 

XXV/6 Chronická bronchitída, obštrukčná bronchitída. 

J 41 Prostá a mukopurulentná chronická bronchitída 

J 44 Iná chronická obštrukčná choroba pľúc 

 

XXV/7  Bronchiálna astma. 

J 45 Astma 

 

XXV/8  Dermorespiračný syndróm. 

J 98 Iné poruchy dýchacej sústavy 

 

XXV/9  Stavy po pľúcnych operáciách do 12 mesiacov po operácií 

              Číslo diagnózy podľa základnej diagnózy 
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DOBA LIEČENIA 
Kúpele Štós poskytujú liečbu  celoročne. Priemerná doba poskytovania ústavnej zdravotnej 

starostlivosti v liečebni ( hospitalizácia ) je podľa zdravotného stavu pacienta, cca 10 až 14 dní.  
 

POPLATKY = 0,00 EUR 

 
Dospelí aj detskí pacienti sú oslobodení od všetkých poplatkov okrem doplatkov za 

nadštandardné ubytovanie. Ústavná zdravotná starostlivosť v liečebni je plne hradená 

zdravotnou poisťovňou. 

 

DOPROVOD DETÍ 
 

a) Zdravotná poisťovňa nehradí, ani neprispieva na pobyt osobe doprevádzajúcej 

dieťa počas liečby ( Doprovod ) v Liečebni KÚPELE ŠTÓS, a.s. 

b) Doprovod dieťaťa si preto hradí poskytnuté ubytovanie aj poskytnuté 

stravovanie. Obidve uvedené služby si hradí vo výške podľa  aktuálne platného 

cenníka.  

 

SPELEOTERAPIA 
Kúpele Štós poskytujú najmä deťom aj speleoterapiu – unikátnu liečbu v blízke 

Jasovskej jaskyni. Zdravotné poisťovne nehradia speleoterapiu. Pacient si preto 

speleoterapiu v celom rozsahu uhrádza sám v rozsahu  podľa platného cenníka. 

Procedúra Speleoterapie je 2 hodinový súvislý liečebný pobyt v prírodnej  

Jasovskej jaskyni. 

DOPLATKY  
Doplatky si hradia pacienti iba za nadštandardné ubytovanie vo výške podľa aktuálne 

platného cenníka a v zmysle  dohody uzatvorenej s prijímacou kanceláriou pred nástupom 

dieťaťa na liečbu. 
 

Detskí pacienti neuhrádzajú daň z ubytovania. 

 
PRI POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI SÚ CENY OSLOBODENÉ OD DPH. 

VÝŠKA ÚHRADY PODĽA §38A ZÁKONA Č. 577/2004 Z.Z. 
 
 

POSTUP 
1. Priložené tlačivo Návrhu na ústavnú zdravotnú starostlivosť v liečebni KÚPELE 

ŠTÓS, a.s. ( špeciálne pre poistencov VšZP, iné pre poistencov ZP Dôvera a iné pre 

poistencov ZP UNION ) je potrebné v jednom exemplári vypísať lekárom. Návrh môže 

vypísať najmä odborný lekár špecialista ( pneumológ, imuno-alergológ, ORL lekár ), alebo 

na základe nálezu odborného lekára aj všeobecný lekár pre dospelých, u detí pediater. 

K tlačivu Návrhu na ústavnú zdravotnú starostlivosť v liečebni KÚPELE ŠTÓS, a.s. je 

potrebné priložiť kópie lekárskych správ preukazujúcich opakované poskytnutie 
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ambulantnej zdravotnej starostlivosti lekárom špecialistom na rovnaké ochorenie, ako je 

uvedené v návrhu do liečebne. Ďalším titulom pre vypísanie návrhu do liečebne je 

poskytnutie ústavnej zdravotnej starostlivosti v nemocnici, alebo v odbornom liečebnom 

ústave, ktorej poskytnutie predchádzalo vypísaniu Návrhu na ústavnú zdravotnú starostlivosť 

v liečebni KÚPELE ŠTÓS, a.s. 
2. Ústavnú zdravotnú starostlivosť v Liečebni KÚPELE ŠTÓS, a.s. je možné 

poskytnúť pravidelne opakovane 1 krát ročne. 
3. Poznámka : Pre Kúpeľnú starostlivosť je potrebné vypísať iný, teda štandardný 

Návrh na kúpeľnú starostlivosť. 
4. Vypísané tlačivá Návrhu na ústavnú zdravotnú starostlivosť v liečebni, ale prípadne 

aj vypísané tlačivá Návrhu na kúpeľnú starostlivosť  je potrebné zaslať poštou 

priamo do liečebne Kúpele Štós, a.s.  na adresu:  

KÚPELE ŠTÓS, a.s.                                                                                                                                 

Štós - kúpele č. 235                                                                                                                                      

044 26 Štós 

5. Prijímacia kancelária  listom oznámi pacientovi návrh termínu nástupu na liečbu. 

Preto je potrebné v návrhoch  uviesť telefonický kontakt na pacienta, aby 

prijímacia kancelária mohla dohodnúť termín nástupu na liečbu vyhovujúci 

pacientovi. 
6. V prípade akýchkoľvek nejasností, prosím, kontaktujte Prijímaciu kanceláriu 

spoločnosti KÚPELE ŠTÓS, a.s.: 

 

Telefonický kontakt : 0915 102 970, 0915 913 615, 055 4667 532 

 

                  V Kúpeľoch Štós, 15.9.2020                                 Ing. Ján   Š I M K O 

                                                                                                       riaditeľ v.r. 
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