
I N D I K A Č N Ý   Z O Z N A M

PRE KÚPE¼NÚ STAROSTLIVOSŤ

Príloha č. 3
k zákonu Národnej rady Slovenskej republiky
č. 98 /1995 Z. z.   
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Povinné vyšetrenie

1. V Návrhu na kúpe¾nú starostlivos� musia by� vždy uvedené výsledky fyzikálneho vyšetrenia a výsledky
odborných a laboratórnych vyšetrení nevyhnutných na určenie diagnózy a liečebného postupu, doterajší spôsob
liečby vrátane ordinovaných liekov a u osôb nad 50 rokov EKG, u osôb nad 70 rokov kompletné interné vyšetrenie
tam, kde kúpe¾né procedúry predstavujú zá�až pre kardiovaskulárny systém, schopnos� chôdze a sebaobsluhy.
Odborné a laboratórne vyšetrenia nesmú by� staršie ako 3 mesiace, ak zdravotný stav chorého nevyžaduje urobi�
nové vyšetrenie.

2. Návrh musí okrem toho obsahova� pod¾a druhu choroby tieto ïalšie povinné vyšetrenia vrátane dátumu ich
vykonania.

Onkologické choroby onkologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov (moč + sediment, FW,
KO, ELFP bielkovín), rtg. hrudných orgánov a ostatných vyšetrení, TU markery.
Vyšetrenia nesmú by� staršie ako 2 mesiace.

Choroby obehového 
ústrojenstva

EKG pri hypertenzívnej chorobe II. a III. štádia, pod¾a Svetovej zdravotníckej
organizácie (SZO) tiež očné pozadie.

Diabetes mellitus glykémia, glykosúria, ketolátky, údaje o liečebných dávkach antidiabetík,
EKG, očné pozadie.

Netuberkulózne 
choroby dýchacieho 
ústrojenstva

rtg. p¾úc, rozpísaný výdych vitálnej kapacity (len pri skupine V — 2x, 4x), pri
alergických ochoreniach alergologické vyšetrenie. U pacientov, ktorí majú
absolvova� kúpe¾nú liečbu na Štrbskom plese, vyjadrenie odborného lekára
internistu pri stavoch spojených s ICHS a hypertenziou.

Choroby tráviaceho 
ústrojenstva

výsledky vyšetrení, ktoré objektivizujú diagnózu u pacienta.

Choroby pečene a žlčníka pečeňové skúšky, prípadne vyšetrenie žlčových ciest, vyšetrenie ultrazvukom.

Nervové choroby neurologické vyšetrenie vrátane laboratórnych výsledkov a funkčných vyšetre-
ní, pri radikulárnych syndrómoch tiež popis röntgenových snímok príslušnej
časti chrbtice (C5), pri cervikobrachiálnych syndrómoch tiež EKG.

Choroby pohybového 
ústrojenstva

príslušné vyšetrenie vrátane zodpovedajúceho laboratórneho vyšetrenia s po-
pisom röntgenových snímok.

Choroby obličiek 
a močových ciest

príslušné vyšetrenie vrátane laboratórnych a ostatných vyšetrení.

Duševné choroby pri psychózach psychiatrické vyšetrenie (s preh¾adom doterajšieho priebehu
liečenia).

Choroby z povolania odborné vyšetrenie na príslušnom oddelení kliniky pracovného lekárstva.

Ostatné choroby príslušné odborné vyšetrenia.

3. Súhrn výsledkov klinických a laboratórnych vyšetrení, ktoré navrhujúci lekár uvedie v návrhu, musí
umožňova�, aby sa mohla naordinova� kúpe¾ná liečba už v prvý deň pobytu, nie až po vykonaní doplňujúceho
vyšetrenia.

Všeobecné kontraindikácie kúpe¾nej starostlivosti

Kúpe¾nú starostlivos� nemožno navrhnú�, ak ide o
— infekčné choroby prenosné na človeka a bacilonosičstvo, najmä brušného týfusu a paratýfusu. Ak je niektorá

choroba indikovaná pre kúpe¾nú starostlivos� združená s tbc dýchacieho ústrojenstva alebo inou formou tbc,
môže sa kúpe¾ná starostlivos� navrhnú� a povoli� iba takej osobe, ktorá už bola vyradená z dispenzárnych skupín
aktívnej tuberkulózy,
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— všetky choroby v akútnom štádiu,
— klinické známky obehového zlyhania,
— stavy po hlbokej trombóze do 3 mesiacov po doznení choroby, stavy po povrchovej tromboflebitíde do 6 týždňov

po doznení choroby,
— labilný alebo dekompenzovaný diabetes mellitus,
— často sa opakujúce profúzne krvácanie všetkého druhu,
— kachexie všetkého druhu,
— zhubné nádory počas liečby a po nej s klinicky zistenými známkami pokračovania choroby,
— epilepsiu s výnimkou prípadov, pri ktorých sa v posledných 3 rokoch nevyskytol žiaden záchvat a ktorých EEG

záznam nemá epileptické grafoelementy. Ak v EEG záznamoch pretrvávajú patologické zmeny, môže sa kúpe¾ná
liečba navrhnú� len na základe kladného vyjadrenia neurológa, ktorý má pacienta v dispenzárnej starostlivosti.
Pre indikačnú skupinu XXVI nie je epilepsia kontraindikáciou,

— aktívne ataky alebo fázy psychóz a duševné poruchy s asociálnymi prejavmi a zníženou možnos�ou komunikácie,
— závislos� od alkoholu, závislos� od návykových látok,
— inkontinenciu moču a stolice, enuresis nocturna neplatí pre indikačnú skupinu XXVI,
— demenciu,
— tehotenstvo,
— nehojace sa kožné defekty akéhoko¾vek pôvodu,
— hypertenziu nad 16 kPa diastolického tlaku (120 mm Hg).
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A. INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPE¼NÚ STAROSTLIVOSŤ O DOSPELÝCH A DORAST

I. Onkologické choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu I.: recidíva, metastázy, karcinomatózna kachexia.
Bardejovské Kúpele: len pre GIT ochorenia.

1. x
(pod¾a
zákl. dg.)

Onkologické choroby do 24 mesiacov
po ukončení komplexnej onkologickej
liečby bez akýchko¾vek známok reci-
dívy ochorenia.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: klinický onkológ. 
Pozn.: uvies� dátum ukončenia
komplexnej liečby.
V Korytnici môžu by� pacienti aj s ko-
lostómiou.

Lúčky (len pre
gynekologické ocho-
renia)
Bardejovské Kúpele
Bardejovské
Kúpele-Družba
Vyšné Ružbachy
Korytnica

Pod¾a
potreby

Recidíva, metastázy, karci-
nomatózna kachexia.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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II. Choroby obehového ústrojenstva

1. x
I 01
I 09
I 40
I 41

Stav po akútnej karditíde do 12 me-
siacov po vzniku, pri doraste do 24
mesiacov.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
interné oddelenie.

Brusno
Sliač

28 Aktivita reumatologického
procesu, infekčná endo-
karditída, pokojová alebo
nočná dušnos�, klinické
známky obehovej slabosti.

2. I 05
I 06
I 08
I 09
I 38

Chlopňové chyby.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
interné oddelenie.

Sliač 28 Embolické komplikácie s
�ažšou poruchou hybnosti,
infekčná endokarditída, po-
kojová alebo nočná dušnos�,
klinické známky obehovej
slabosti, aktivita zápalového
procesu.

3. I 20
I 24
I 25

Ischemická srdcová choroba s angi-
nóznymi záchvatmi a stavy po
implantácii kardiostimulátora.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár.

Brusno
Dudince
Sliač

28 Ťažká forma angíny pektoris
s častými záchvatmi a s
nízkou toleranciou námahy,
sieňokomorový blok II.
stupňa, ak nebol implanto-
vaný kardiostimulátor, po-
kojová alebo nočná dušnos�,
klinické známky obehovej
slabosti.

4. x
I 21
I 22

Stav po akútnom infarkte myokardu
vhodný pre II. fázu rehabilitácie,
najneskôr do 6 mesiacov po vzniku.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie.

Sliač Pod¾a
potreby

Ťažká forma angíny pektoris
s častými záchvatmi a s
nízkou toleranciou námahy,
pokojová alebo nočná angí-
na pektoris, sieňokomorový
blok II. stupňa, pokojová
alebo nočná dušnos�, klinické
známky obehovej slabosti.

5. x
I 22
I 25

Ischemická srdcová choroba s preko-
naným akútnym infarktom myo-
kardu, od 6 mesiacov najneskôr do 12
mesiacov po akútnom infarkte myo-
kardu. 
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie
alebo ošetrujúci lekár.

Brusno
Sliač

28 Ťažká forma angíny pektoris
s častými záchvatmi a s
nízkou toleranciou námahy,
pokojová alebo nočná angí-
na pektoris, sieňokomorový
blok II. stupňa, pokojová
alebo nočná dušnos�, kli-
nické známky obehovej
slabosti.

6. Ischemická srdcová choroba s preko-
naným akútnym infarktom myo-
kardu od 12 mesiacov po jeho vzniku.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
prípadne interné oddelenie. 

Brusno
Sliač

28 Ťažká forma angíny pektoris
s častými záchvatmi a s
nízkou toleranciou námahy,
pokojová alebo nočná angí-
na pektoris, sieňokomorový
blok II. stupňa, pokojová
alebo nočná dušnos�, kli-
nické známky obehovej
slabosti.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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  7.  I 10
 I 11
 I 12
 I 15

Hypertenzívna choroba I. štádia a II.
štádia pod¾a SZO.
Juvenilná hypertenzia.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
prípadne ošetrujúci lekár.

 Brusno
 Nimnica
 Sliač
 Vyšné Ružbachy

28 Pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti.

  8.  x
 I 11
 I 12
 I 13
 I 15

Hypertenzívna choroba III. štádia
pod¾a SZO komplikovaná týmito
stavmi: ischemická choroba srdca,
cievne mozgové príhody, obliterácie
ciev dolných končatín II. až III. stupňa
a vaskulárna nefroskleróza.
Návrh vyhotovuje: interné  oddelenie.
Pozn.: v I. a IV. štvr�roku "x", v II. a
III. štvr�roku bez "x".

 Brusno
 Sliač

28 Malígny zvrat, stavy po
mozgových príhodách s vý-
razným obmedzením po-
hyblivosti a psychickej akti-
vity, pokojové bolesti,
pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti, �ažká
forma angíny pektoris s
častými záchvatmi a s
nízkou toleranciou námahy,
pokojová alebo nočná angí-
na pektoris.
Diabetická nefropatia v
stave retencie dusíkatých
látok (kreatinín v sére nad
200 mikromolov).

  9.  I 70
 I 73
 I 77
 I 79

Ochorenie tepien končatín na podkla-
de aterosklerotickom alebo zápalo-
vom v I. štádiu alebo II. štádiu.
 Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
prípadne ošetrujúci lekár.

 Brusno
 Číž
 Sliač
 Vyšné Ružbachy

28

10.  x
 I 70
 I 73
 I 77
 I 79

Ochorenie končatín II. b štádia na
podklade aterosklerotickom alebo zá-
palovom.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie.
Pozn.: v I. a IV. štvr�roku "x",  v II. a
III. štvr�roku bez "x".

 Brusno
 Číž
 Sliač
 Vyšné Ružbachy

28 Pokojové bolesti, �ažké tro-
fické defekty.

11.  I 80
 I 88
 I 89

Stav po trombózach, tromboflebití-
dach s pretrvávajúcimi následkami
najskôr 3 mesiace po doznení akútne-
ho štádia.
Chronické lymfatické edémy.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
chirurgické oddelenie, kožné oddele-
nie, prípadne ošetrujúci lekár.

 Brusno
 Číž
 Sliač

28 Opakované p¾úcne embólie,
vredy na predkolení väčšie-
ho rozsahu, elefantiáza, re-
cidivujúci eryzipel.

12.  x
 I 05
 I 06
 I 08
 I 09
 I 20

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie

Strana 1126 Zbierka zákonov č. 98/1995 Čiastka 34



 I 22
 I 25

Stavy po operáciách srdcových chýb
vrodených alebo získaných a stavy po
revaskularizačných cievnych re-
konštrukciách na srdci vrátane sta-
vov po perkutánnej transluminálnej
angioplastike, ïalej poúrazové stavy
srdca vhodné pre druhú fázu rehabi-
litácie, najneskôr 6 mesiacov po ope-
rácii alebo úraze.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: kardiochirurgické
pracovisko alebo kardiologická
ambulancia (a pripojí prepúš�aciu
správu).

Sliač Pod¾a
 potreby

Aktivita zápalového proce-
su, infekčná endokarditída,
embolické komplikácie, sie-
ňokomorový blok II. stupňa
so záchvatmi bezvedomia,
pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti, �ažká
angína pektoris s �ažkými
záchvatmi a s nízkou tole-
ranciou námahy, pokojová
alebo nočná angína pekto-
ris.

13.  x
 I 05
 I 06
 I 08
 I 09
 I 20
 I 22
 I 25
 Q 20
 Q 28
 S 26

Stavy po operáciách srdcových chýb
vrodených alebo získaných a stavy po
revaskularizačných cievnych re-
konštrukciách na srdci vrátane sta-
vov po perkutánnej transluminálnej
angioplastike a poúrazové stavy srdca
od 6 mesiacov do 12 mesiacov po
operácii alebo úraze.
Návrh vyhotovuje: kardiologická
ambulancia.

Sliač 28 Aktivita zápalového proce-
su, infekčná endokarditída,
embolické komplikácie, sie-
ňokomorový blok II. stupňa
so záchvatmi bezvedomia,
pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti, �ažká
angína pektoris s �ažkými
záchvatmi a s nízkou tole-
ranciou námahy, pokojová
alebo nočná angína pekto-
ris.

14.  I 05
 I 06
 I 08
 I 09
 I 20
 I 22
 I 25
 Q 20
 Q 28
 S 26

Stavy po operáciách srdcovociev-
nych chýb vrodených alebo získaných
a stavy po revaskularizačných
cievnych rekonštrukciách na srdci od
12 mesiacov po operácii.
Návrh vyhotovuje: kardiologická
ambulancia.

Sliač 28 Aktivita zápalového proce-
su, infekčná endokarditída,
embolické komplikácie, sie-
ňokomorový blok II. stupňa
so záchvatmi bezvedomia,
pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
obehovej slabosti, �ažká
angína pektoris s �ažkými
záchvatmi a s nízkou tole-
ranciou námahy, pokojová
alebo nočná angína pekto-
ris.

15.  x
 I 70
 I 71
 I 72
 I 73
 I 74
 I 79

Stavy po cievnych rekonštrukčných a
revaskularizačných operáciách na
cievnom systéme do 6 mesiacov po
operácii.
Návrh vyhotovuje: chirurgické odde-
lenie, angiologická alebo kardiolo-
gická ambulancia.
Pozn.: netýka sa operácie varixov.

Sliač 28 Ťažké trofické defekty,
embolické komplikácie.

16.  I 70 
 I 71 
 I 72 
 I 73 
 I 74 

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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 I 77 
 I 79

Stavy po cievnych rekonštrukčných a
revaskularizačných operáciách na
cievnom systéme od 6 mesiacov po
operácii.
Návrh vyhotovuje: chirurgické odde-
lenie, angiologická alebo kardiolo-
gická ambulancia.
Pozn.: netýka sa operácie varixov.

Sliač 28 Ťažké trofické defekty,
embolické komplikácie.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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III. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu III.: �ažké poruchy výživy, malabsorpčný syndróm, �ažká anémia (Hb 10 g% a
menej), opakované hematemézy a meléna, neopravený chrup.
 Korytnica: platí aj pre pacientov s kolostómiou.
 Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpe¾nú liečebňu Družba.

1.  K 20
 K 21
 K 22
 K 30

Zdĺhavé funkčné žalúdočné dyspepsie,
benígne ochorenie pažeráka.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie raz ročne  v I. a IV.
štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár
alebo interné oddelenie.

 Bardejovské Kúpele
 Brusno
 Korytnica
 Nimnica

21

2.  K 25
 K 26
 K 27

Vredová choroba žalúdka, dvanástni-
ka a bulbitída v štádiu upokojujúcej
sa exacerbácie alebo remisie.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie raz ročne v I. a IV.
štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
interné oddelenie.

 Bardejovské Kúpele
 Brusno
 Korytnica
 Nimnica

21 Stenózy a penetrácie, fajče-
nie.

3.  x
 K 25
 K 26
 (pod¾a
 zákl. dg.)

Stavy po operáciách žalúdka, dva-
nástnika a pažeráka, stavy po operá-
ciách pečene, pankreasu do 6 mesia-
cov po operácii.
Návrh vyhotovuje: interné alebo chi-
rurgické oddelenie.

 Bardejovské Kúpele
 Brusno
 Korytnica
 Nimnica

21 Pooperačné stenózy, stavy
vyžadujúce reoperáciu, kli-
nicky zistené známky recidí-
vy základného ochorenia,
fajčenie.

4.  (pod¾a
 zákl. dg.)

Stavy po operáciách žalúdka, dva-
nástnika, pažeráka pri pretrvá-
vajúcich �ažkostiach od 6 mesiacov po
operácii.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
interné oddelenie.

 Bardejovské Kúpele
 Brusno
 Korytnica
 Nimnica

21 Pooperačné stenózy, stavy
vyžadujúce reoperáciu, kli-
nicky zistené známky recidí-
vy základného ochorenia,
fajčenie.

5.  K 58
 K 59

Črevné poruchy motoricko-evaku-
lačné, najmä dráždivé hrubé črevo,
obstipácia habituálna a sekundárna.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
prípadne ošetrujúci lekár.

 Bardejovské Kúpele
 Brusno
 Korytnica
 Nimnica

21 Chronické parazitárne a ba-
cilárne ochorenia čriev a ste-
nózy.

6. x
K 50

Regionálna enterokolitída (Crohnova
choroba).
Návrh vyhotovuje: gastroenterolo-
gická ambulancia.
Pozn.: v I. a IV. štvr�roku "x", v II. a III.
štvr�roku bez "x".

 Bardejovské Kúpele
 Brusno
 Korytnica
 Nimnica

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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  7.  x
 (pod¾a
 zákl. dg.)

Stavy po resekcii tenkého alebo hru-
bého čreva do 6 mesiacov po operácii
(netýka sa apendektómie).
 Návrh vyhotovuje: chirurgické alebo
interné oddelenie.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Stenóza čriev, anus prae-
ternaturális, klinicky ziste-
né známky recidívy
základného ochorenia.

  8. (pod¾a
 zákl. dg.)

Stavy po resekcii tenkého alebo hru-
bého čreva pri trvajúcich �ažkostiach
od 6 mesiacov po operácii.
 Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
prípadne ošetrujúci lekár.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Stenóza čriev, anus prae-
ternaturális, klinicky ziste-
né známky recidívy
základného ochorenia.

  9.  x
 K 51

Proktokolitída (stredne �ažká a �ažká
forma vrátane pooperačných stavov)
v remisii dokázaná rektoskopicky,
prípadne kolonoskopicky.
 Návrh vyhotovuje: gastroenterolo-
gická ambulancia.
Pozn.: v I. a IV. štvr�roku "x", v II. a III.
štvr�roku bez "x".

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Anus praeternaturális,
chronické parazitárne a ba-
cilárne ochorenie čriev.

10. K 51 Proktokolitída (¾ahká forma) v remisii
dokázaná rektoskopicky, prípadne
kolonoskopicky.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie
alebo ošetrujúci lekár.

Brusno
Korytnica
Nimnica
Bardejovské Kúpe-
le

21 Chronické parazitárne a ba-
cilárne ochorenie čriev.

11.  K 80
 K 81
 K 82
 K 83

Chronické ochorenie žlčníka s litiázou
alebo bez nej, ak nie je vhodný ope-
račný zákrok, funkčné poruchy žlčo-
vých ciest.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Obštrukcia kameňom,
empyém žlčníka, cholangoi-
tída, v anamnéze akútna
pankreatitída s ikterom.

12.  x
 (pod¾a
 zákl. dg.)

Stavy po operácii žlčníka a žlčových
ciest do 6 mesiacov po operácii vráta-
ne stavov po extrakcii žlčových kame-
ňov endoskopickou metódou.
Návrh vyhotovuje: chirurgické odde-
lenie, prípadne ošetrujúci lekár.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Nimnica
Korytnica

21 Obštrukcia alebo infekcia
žlčových ciest.

13.  (pod¾a
 zákl. dg.)

Stavy po operácii žlčníka a žlčových
ciest pri trvajúcich dyspeptických
�ažkostiach  od 6 mesiacov po operá-
cii.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
prípadne ošetrujúci lekár.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Nimnica
Korytnica

21 Obštrukcia alebo infekcia
žlčových ciest.

14.  x
 (pod¾a
 zákl. dg.)

Stavy po akútnej hepatitíde
akejko¾vek etiológie s preukázanou
poruchou pečeňovej funkcie do 6 me-
siacov po prepustení z ústavného lie-
čenia.
Návrh vyhotovuje: infekčné oddele-
nie, interné oddelenie pri ochorení
neinfekčnej etiológie.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Nimnica
Korytnica

21 Pečeňová nedostatočnos�,
etylizmus, drogová závis-
los�. Kontraindikáciou nie je
pozitivita HBsAg.

15.  K 71

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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 K 72
 K 73
 K 74
 K 75
 K 76

Chronické ochorenie pečene s preuká-
zanou poruchou funkcie, ale bez zná-
mok metabolického zlyhania a bez
príznakov portálnej hypertenzie.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
prípadne ošetrujúci lekár.

 Bardejovské Kúpele
 Brusno
 Nimnica
 Korytnica

21 Pokročilá pečeňová nedosta-
točnos�, etylizmus, drogová
závislos�. Kontraindikáciou
nie je pozitivita HBsAg.

16.  x
 K 85

Stavy po akútnej pankreatitíde alebo
po exacerbácii chronickej pankreati-
tídy do 6 mesiacov po akútnej príhode
alebo exacerbácii spojenej s hospita-
lizáciou.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie.

 Bardejovské Kúpele
 Brusno
 Korytnica
 Nimnica

21 Patologické zmeny žlčových
ciest, časté exacerbácie
pankreatitídy (táto
kontraindikácia neplatí, ak
nie je možná operácia).
 Pečeňová nedostatočnos�,
etylizmus, drogová závislos�.

17.  K 86 Chronická pankreatitída s preukáza-
nou poruchou funkcie.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie
alebo ošetrujúci lekár.

 Bardejovské Kúpele
 Brusno
 Korytnica
 Nimnica

21 Pečeňová nedostatočnos�,
etylizmus, drogová závislos�,
pokročilá malabsorpcia,
častá exacerbácia pankrea-
titídy, cholangoitída,
empyém žlčníka, cholelitiá-
za (kontraindikácia neplatí,
ak nie je možná operácia).

18. x
 E 64
 R 53

Oslabenie celkového zdravotného
stavu v dorastovom veku.
 Návrh vyhotovuje: dorastové oddele-
nie, prípadne ošetrujúci lekár.

Bardejovské Kúpele
 Brusno
 Korytnica
 Nimnica

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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IV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Bardejovské Kúpele: platí aj pre kúpe¾nú liečebňu Družba.

1.  x
 E 10
 E 11

Diabetes mellitus do 6 mesiacov po
zistení (diagnostikova� pod¾a kritérií
SZO). 
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: diabetologická
ambulancia.

Bardejovské Kúpele
Nimnica

Pod¾a 
 potreby

Opakujúce sa �ažšie meta-
bolické rozvraty.

2. E 10
E 11

Diabetes mellitus od 6 mesiacov po
zistení a poruchy glukózovej tole-
rancie (diagnostikova� pod¾a kritérií
SZO).
Návrh vyhotovuje: diabetologická
ambulancia alebo ošetrujúci lekár.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21 Opakujúce sa �ažšie meta-
bolické rozvraty.

3. x
E 10
E 11

Diabetes mellitus s komplikáciami
(mikro- a makroangiopatie, neuropa-
tie).
 Návrh vyhotovuje: diabetologická
ambulancia alebo interné oddelenie.

Bardejovské Kúpele
 Brusno
 Korytnica
 Nimnica

21 Diabetická nefropatia v
stave retencie dusíkatých
látok (kreatinín nad 350
mikromolov).

4. E 66 Obezita do 55 rokov s poruchami me-
tabolizmu (hyperlipoproteinémiou,
poruchami glukózovej tolerancie
alebo hyperurikémiou).
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie
alebo ošetrujúci lekár. Opakovanie je
možné raz za 2 roky.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica

21

5. E 78 Hyperlipoproteinémia II. až V. typu.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie
alebo ošetrujúci lekár. Opakovanie je
možné raz za 2 roky.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica
Nimnica
Číž

21

6. E 79 Dna.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie
alebo ošetrujúci lekár.

Bardejovské Kúpele 21 Dnová oblička s retenciou
dusíkatých látok (kreatinín
v sére nad 200 mikromolov).

7. E 05 Tyreotoxikóza.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie
alebo endokrinologická ambulancia.

Nový Smokovec 21 Ťažšie poškodenie kardio-
vaskulárneho ústrojenstva,
malígna struma.

8. x
E 05

Stavy po operácii štítnej ž¾azy pre
tyreotoxikózu do 6 mesiacov po ope-
rácii. 
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
endokrinologická ambulancia alebo
chirurgické oddelenie.

Nový Smokovec 21 Ťažšie poškodenie kardio-
vaskulárneho ústrojenstva,
malígna struma.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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V. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu V.: kardiorespiračná nedostatočnos�, anatomické prekážky v dýchacích cestách.
V liečebniach vo vysokohorskej klíme tiež hypertenzia II. a vyššieho štádia (pod¾a SZO).

1. J 41
J 42

Chronická bronchitída, sústavne lie-
čená.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie raz ročne v I. a IV.
štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
interné oddelenie, oddelenie tuberku-
lóznych a respiračných chorôb
(TaRCH).

Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpe-
le-Družba
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso
Vyšné Ružbachy

21

2. x
J 44

Chronická bronchitída obštrukčného
typu, sústavne liečená, ak hodnota
FEV 1/s bola opakovane nižšia ako
60 % náležitej hodnoty.
 Na predvolanie.
 Návrh vyhotovuje: oddelenie TaRCH,
interné oddelenie.

Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpe-
le-Družba
Nimnica
Štrbské Pleso

Pod¾a
potreby

Chronické cor pulmonale.

3. J 45 Bronchiálna astma v pokojnom stave,
sústavne odborne liečená.
Návrh vyhotovuje: alergologická
ambulancia, ambulancia pre le-
kársku imunológiu alebo oddelenie
TaRCH.
Pozn.: bronchiálna astma profesio-
nálna patrí do indikačnej skupiny XII.

Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpe-
le-Družba
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso

21

4. x
J 45

Bronchiálna astma s frekvenciou
záchvatov priemerne aspoň raz me-
sačne, poklesom hodnoty FEV 1/s
buï spontánne, alebo po broncho-
konstrikčnom teste pod 60 % náležitej
hodnoty, sústavne odborne liečená.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: alergologická
ambulancia, ambulancia pre le-
kársku imunológiu alebo oddelenie
TaRCH.

Nimnica
Štrbské Pleso

Pod¾a
potreby

Chronické cor pulmonale.

5.  J 12
 J 13
 J 14
 J 15
 J 16
 J 17
 J 18
 

Stavy po opakovanom zápale p¾úc, ak
sa zápal vyskytol najmenej 3 razy
v posledných 3 rokoch.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
oddelenie TaRCH, ošetrujúci lekár.

Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpe-
le-Družba
Nimnica
Štrbské Pleso
Nový Smokovec

21 Bronchiektázie.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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  6. x
(pod¾a
zákl. dg.)

Stavy po operáciách dolných dýcha-
cích ciest a p¾úc do 6 mesiacov po
operácii.
Návrh vyhotovuje: oddelenie TaRCH,
chirurgické oddelenie.

Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpe-
le-Družba
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso

21 Empyémy, píš�aly.

  7. J 31
J 37
J 38

Hypertrofické zápaly alebo atrofické
zmeny horných dýchacích ciest,
sústavne odborne liečené.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie raz ročne v I. a IV.
štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie
alebo ošetrujúci lekár.

Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpe-
le-Družba
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso

21 Hnisavé zápaly ved¾ajších
nosových dutín vyžadujúce
chirurgickú liečbu.

  8. J 30 Alergické nádchy preukázané alergo-
logickým vyšetrením, sústavne
odborne liečené.
Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie,
alergologická ambulancia, ambu-
lancia pre lekársku imunológiu.

Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpe-
le-Družba
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso

21 Hnisavé zápaly ved¾ajších
nosových dutín vyžadujúce
chirurgickú liečbu.

  9. J 32 Chronické sinusitídy a sinobronchití-
dy, sústavne odborne liečené.
Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie,
oddelenie  TaRCH alebo ošetrujúci
lekár.

Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpe-
le-Družba
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso

21 Hnisavé zápaly ved¾ajších
nosových dutín vyžadujúce
chirurgickú liečbu.

10. J 31 Ozaena, sústavne odborne liečená.
 Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie.

Nimnica 21 Neliečený rhineskleróm.

11. x
(pod¾a
zákl. dg.)

Stavy po operáciách horných dýcha-
cích ciest do 6 mesiacov po operácii.
Návrh vyhotovuje: ORL oddelenie.
Pozn.: netýka sa stavov po operácii
tonzily a adenoidných vegetácií a no-
sovej priehradky.

Bardejovské Kúpele
Bardejovské Kúpe-
le-Družba
Nimnica
Nový Smokovec
Štrbské Pleso

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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VI. Nervové choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu VI.: vážnejšie psychické poruchy, nemožnos� zá�aže pacienta rehabilitačnou
liečbou, kožné defekty.

1. x
G 54
G 55
G 56
G 57
G 58
G 59
G 61
G 62
G 63
A 80

Chabé obrny (okrem poúrazových)
vrátane poinfekčných polyradikulo-
neuritíd do 36 mesiacov po doznení
akútneho štádia.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.
Pozn.:  nevz�ahuje sa na obrnu lícne-
ho nervu, do kúpe¾ného miesta Du-
dince-Diamant a Rajecké Teplice
možno navrhova� chorých so stavmi
po poliomyelitíde bez časového
obmedzenia. Opakovanie častejšie
ako raz za 2 roky je možné iba na
návrh nervového oddelenia NsP.

Bojnice
Dudince-Diamant
Rajecké Teplice
Pieš�any
Trenčianske 
Teplice
Číž

Pod¾a
potreby

2. G 54
G 55
G 56
G 57
G 58
G 59
G 61
G 62
G 63
A 80

Chabé obrny (okrem poúrazových) a
stavy po poliomyelitíde.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.

Bojnice
Dudince
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske
Teplice
Číž

21

3. G 63 Polyneuropatie s paretickými pre-
javmi.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
tejto indikácii mimo dovolenky na zo-
tavenie raz ročne v I. a IV. štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.

Bojnice
Dudince
Číž
Kunerad
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske 
Teplice

21

4. G 54 Koreňové syndrómy vertebrogénneho
pôvodu, sústavne odborne liečené.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
tejto indikácii mimo dovolenky na zo-
tavenie raz ročne v I. a IV. štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: nervové, ortope-
dické alebo rehabilitačné oddelenie,
prípadne ošetrujúci lekár.

Bojnice
Dudince
Kováčová
Kunerad
Pieš�any
Sklené Teplice
Trenčianske 
Teplice 
Rajecké Teplice
Nimnica

21

5. x
G 00
G 01
G 02

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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G 03
G 04
G 05
G 07
G 08
G 09

Zápalové ochorenia centrálneho
nervstva (stavy po meningoencefalití-
dach a po myelitídach) po skončení
akútneho obdobia, ak sú prítomné
spasticko-paretické známky do 12
mesiacov po vzniku ochorenia.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.

Bojnice
Dudince-Diamant
Pieš�any
Trenčianske 
Teplice

Pod¾a 
potreby

6. x
G 00
G 01
G 02
G 03
G 04
G 05
G 06
G 07
G 08
G 09

Zápalové ochorenie centrálneho
nervstva (stavy po meningoencefalití-
dach a po myelitídach), ak sú prítomné
spasticko-paretické známky od 12 do
36 mesiacov po vzniku ochorenia.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.

Bojnice
Dudince
Pieš�any
Rajecké Teplice
Trenčianske 
Teplice

21

7. x
I 60
I 61
I 62
I 63
I 64
I 69

Hemiparézy a paraparézy cievneho
pôvodu po doznení akútneho štádia
do 24 mesiacov po vzniku ochorenia
bez výraznejších psychických zmien a
so známkami obnovujúcej sa funkcie.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.
Pozn.: u každého chorého je pred po-
daním návrhu nevyhnutná konzultá-
cia internistu, ktorý sa vyjadrí o
možnosti za�aženia liečebnou te-
lesnou výchovou z h¾adiska kardio-
vaskulárneho aparátu.

Bojnice
Dudince
Pieš�any
Rajecké Teplice

Pod¾a
potreby

Opakovanie náhlej cievnej
mozgovej príhody viac ako
dva razy, pokojová alebo
nočná dušnos�, chronické
edémy s hepatomegáliou, re-
cidívy hemiparézy do 1 roku
od prvej príhody ochorenia,
nebezpečenstvo embolizá-
cie, �ažké fatické poruchy,
najmä percepčné.

8. x
I 60
I 61
I 62
I 63
I 64
I 69

Hemiparézy a paraparézy cievneho
pôvodu po 24 mesiacoch po vzniku
ochorenia u pracujúcich, ak je
predpoklad, že kúpe¾né liečenie
prispeje k udržaniu pracovnej schop-
nosti a sebaobsluhy.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.
Pozn.: u každého chorého je pred po-
daním návrhu nevyhnutná konzultá-
cia internistu, ktorý sa vyjadrí o
možnosti za�aženia liečebnou te-
lesnou výchovou z h¾adiska kardio-
vaskulárneho aparátu.

Bojnice
Dudince
Pieš�any
Rajecké Teplice
Trenčianske 
Teplice

21 Opakovanie náhlej cievnej
mozgovej príhody viac ako
dva razy, pokojová alebo
nočná dušnos�, chronické
edémy s hepatomegáliou, re-
cidívy hemiparézy do 1 roku
od prvej príhody ochorenia,
nebezpečenstvo embolizá-
cie, �ažké fatické poruchy,
najmä percepčné.

  9. x
(pod¾a
zákl. dg.)

Stavy po poraneniach a operáciách
centrálneho a periférneho nervstva
s poruchami hybnosti so známkami
obnovujúcej sa funkcie do 24 mesia-
cov po úraze alebo operácii.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: nervové alebo re-
habilitačné oddelenie.

Bojnice
Číž
Pieš�any
Rajecké Teplice
Trenčianske 
Teplice

Pod¾a 
potreby

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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10. x
G 35
G 37

Roztrúsená skleróza a iné demyelini-
začné ochorenia v štádiu bez príhody
(iba benígne formy), sústavne
odborne liečené.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.

Bojnice
Číž
Pieš�any
Trenčianske 
Teplice

21 Výrazná ataxia, pokročilé
plegické stavy, príhody opa-
kujúce sa do 1 roku.

11. x
G 70
G 71
G 72
G 73

Nervovo-svalové degeneratívne choro-
by.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.
Pozn.: v návrhu treba uvies� výsledok
kardiologického vyšetrenia.

Bojnice
Číž
Pieš�any
Rajecké Teplice
Trenčianske 
Teplice

Pod¾a 
potreby

Paroxyzmálne svalové obrny,
myastenické ochorenia. Pre-
javy kardiálnej insufi-
ciencie.

12. x
G 95

Syringomyelia s paretickými pre-
javmi, sústavne odborne liečená.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.

Bojnice
Pieš�any
Rajecké Teplice

21 Dýchacie a hltacie poruchy.

13. x
G 80

Detská mozgová obrna s možnos�ou
samostatnej chôdze a bez výrazných
psychických zmien, ak sú predpokla-
dy ïalšieho zlepšenia funkcie.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.

Bojnice
Pieš�any
Dudince
Sklené Teplice
Kováčová
Číž

21

14. x
G 20

Parkinsonova choroba.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.

Rajecké Teplice 21

15. x
G 62
G 64

Neuropatie, postpoliomyelitický
syndróm.

Bojnice
Číž
Dudince
Pieš�any
Sklené Teplice
Trenčianske
Teplice
Turčianske 
Teplice

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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VII. Choroby pohybového ústrojenstva

1. M 05
M 06
M 07

Reumatoidná artritída a jej varianty
(napr. psoriatická artritída a kĺbový
syndróm Reiterovej choroby) v I. štá-
diu s funkčným postihnutím A až B,
sústavne liečená.
Návrh vyhotovuje: reumatologická am-
bulancia, interné oddelenie, prípadne
ošetrujúci lekár.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

21 Vysoká alebo narastajúca
aktivita dosia¾ nestabilizo-
vaná primeranou liečbou.

2. x
M 05
M 06
M 07

Reumatoidná artritída a jej varianty
(napr. psoriatická artritída alebo
kĺbový syndróm Reiterovej choroby) v
II. a vyššom štádiu s funkčným
postihnutím najviac "C", sústavne lie-
čená.
Návrh vyhotovuje: reumatologická
ambulancia alebo interné oddelenie,
prípadne ošetrujúci lekár.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

21 Vysoká aktivita nestabilizo-
vaná primeranou liečbou,
�ažšie viscerálne postihnu-
tie, �ažšie prejavy nežiadu-
cich účinkov liekov vrátane
kortizonoidov.

3. M 45 Ankylozujúca spondylitída (Bechtere-
vova choroba) v I. a II. štádiu s
funkčným postihnutím A až B,
sústavne liečená.
Návrh vyhotovuje: reumatologická
ambulancia, interné oddelenie, reha-
bilitačné oddelenie, prípadne
ošetrujúci lekár.

Bojnice
Číž
Kováčová
Kunerad
Dudince
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

21 Vysoká alebo narastajúca
aktivita nestabilizovaná pri-
meranou liečbou.

4. x
M 45

Ankylozujúca spondylitída (Bechtere-
vova choroba) v III. a vyššom štádiu
s funkčným postihnutím najviac "C",
sústavne liečená.
Návrh vyhotovuje: reumatologická
ambulancia, rehabilitačné oddelenie,
interné oddelenie, prípadne
ošetrujúci lekár.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

21 Vysoká aktivita nestabilizo-
vaná primeranou liečbou,
�ažšie viscerálne postihnu-
tie, �ažšie prejavy nežiadu-
cich účinkov liekov vrátane
kortizonoidov, deštrukčné
zmeny bedrových zhybov
s podstatným obmedzením
hybnosti.

5. x
M 41

Skoliózy idiopatické a inej etiológie so
zakrivením 20 stupňov pod¾a Cobba,
do veku 25 rokov sústavne liečené na
ortopedickom alebo rehabilitačnom
oddelení.
Návrh vyhotovuje: rehabilitačné alebo
ortopedické oddelenie.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Pieš�any
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

21 Funkčné skoliotické držanie
bez morfologických zmien
na rtg.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie

Strana 1138 Zbierka zákonov č. 98/1995 Čiastka 34



6. M 00
M 01
M 02
M 03
M 07

Reaktívne a druhotné artritídy (napr.
poinfekčné) trvajúce dlhšie ako 6 me-
siacov, pri infekčných po sanácii fo-
kusov, sústavne liečené.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa
kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky na
zotavenie raz ročne v I. a IV. štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: reumatologická
ambulancia, interné oddelenie alebo
ošetrujúci lekár.
Pozn.: kúpe¾nú liečbu možno
poskytnú� iba raz.

Bojnice
Dudince
Kováčová
Kunerad
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske 
Teplice
Turčianske 
Teplice

21 Tuberkulózne artritídy a
artritídy vysoko aktívne do-
sia¾ liečbou nestabilizované.

7. M 16 Koxartróza v I. a II. štádiu s funkčným
postihnutím triedy A až B, sústavne
liečená.
Návrh vyhotovuje: ortopedické odde-
lenie, reumatologická ambulancia,
rehabilitačné oddelenie, prípadne
ošetrujúci lekár.

Bojnice
Brusno
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske 
Teplice
Turčianske Teplice

21

8. x
M 16

Koxartróza v III. a IV. štádiu s
funkčným postihnutím triedy najviac
"C", sústavne liečená.
Návrh vyhotovuje: ortopedické odde-
lenie alebo rehabilitačné oddelenie,
reumatologická ambulancia, prí-
padne ošetrujúci lekár.
Pozn.: v I. a IV. štvr�roku "x", v II. a III.
štvr�roku bez "x".

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Pieš�any
Kunerad
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Brusno
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice

21 Výrazne progredujúci proces
s rýchlym vývojom rtg. zmien,
nestabilizovaná osteonekró-
za hlavíc alebo acetábula.
Neschopnos� samostatného
pohybu.

9. M 10
M 11
M 14
M 15
M 17
M 18
M 19

Artrózy sprevádzané funkčnou po-
ruchou, sústavne liečené, a artropatie
pri metabolických poruchách.
Návrh vyhotovuje: ortopedické odde-
lenie, rehabilitačné alebo interné
oddelenie, prípadne ošetrujúci lekár.
Pozn.: u obéznych chorých po doká-
zanom znížení hmotnosti kúpe¾nú
liečbu možno opakova� raz za 2 roky.

Bojnice
Brusno
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Nimnica
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Smrdáky
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice
Vyšné Ružbachy

21 Deštrukcia kĺbov s hrubšou
poruchou osi, nestabilizova-
ná osteonekróza, výrazné
príznaky druhotnej iritácie.
Ťažký varikózny syndróm so
žilnou nedostatočnos�ou.

10. M 40
M 42

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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M 47
M 48
M 49
M 50
M 51
M 53

Vertebrogénny syndróm s prechodný-
mi bolestivými poruchami chrbtice,
sústavne liečený.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa
kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky na
zotavenie raz ročne v I. a IV. štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
ortopedické oddelenie, neurologické
oddelenie, rehabilitačné oddelenie
alebo reumatologická ambulancia.
Pozn.: kúpe¾nú liečbu možno opako-
va� raz za 2 roky.

Bojnice
Brusno
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Nimnica
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Smrdáky
Trenčianske Teplice
Turčianske Teplice
Vyšné Ružbachy

21 Kompresívny radikulárny
syndróm.

11. M 60
M 63
M 65
M 68
M 79

Prejavy na svaloch, š¾achách,
burzách, fasciách, infekčného, to-
xického, traumatického alebo reuma-
tického pôvodu a zmeny spadajúce do
oblasti mimokĺbového reumatizmu
(periartritídy a iné) s opakovanými
alebo zdĺhavými funkčnými porucha-
mi, sústavne liečené aspoň 6 mesia-
cov.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie raz ročne v I. a IV.
štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
ortopedické oddelenie, interné odde-
lenie, reumatologická ambulancia,
rehabilitačné oddelenie.

Brusno
Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Kunerad
Nimnica
Pieš�any
Rajecké Teplice
Trenčianske 
Teplice
Turčianske 
Teplice

21

12. x
(pod¾a
zákl. dg.)

Stavy po úrazoch alebo operáciách
pohybového ústrojenstva vrátane
operácií medzistavcovej platničky a
operácií s použitím kĺbovej náhrady,
ktoré sú sprevádzané oslabením sva-
lovej sily alebo obmedzenou pohybli-
vos�ou kĺbov, prípadne obrnami,
najviac do 18 mesiacov po úraze alebo
operácii.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: chirurgické, orto-
pedické alebo rehabilitačné oddele-
nie.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Pieš�any + VÚRCH
Rajecké Teplice
Trenčianske 
Teplice
Turčianske 
Teplice

Pod¾a
potreby

Nezahojené rany.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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13. (pod¾a
zákl. dg.)

Stavy po úrazoch alebo operáciách po-
hybového ústrojenstva vrátane operá-
cií medzistavcovej platničky a operácií
s použitím kĺbovej náhrady, ktoré sú
sprevádzané obmedzenou pohybli-
vos�ou kĺbov, prípadne obrnami, od
18 do 36 mesiacov po úraze alebo
operácii.
Návrh vyhotovuje: chirurgické, orto-
pedické alebo rehabilitačné oddele-
nie, prípadne ošetrujúci lekár.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Pieš�any
Rajecké Teplice
Sklené Teplice
Trenčianske 
Teplice
Turčianske 
Teplice

21 Nezahojené rany.

14. x
(pod¾a
zákl. dg.)

Chorí v predoperačnej príprave 28 dní
pred plánovanou kĺbovou náhradou.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: chirurgické, orto-
pedické alebo rehabilitačné oddele-
nie.

Bojnice
Číž
Dudince
Kováčová
Pieš�any + VÚRCH
Rajecké Teplice
Trenčianske 
Teplice
Turčianske 
Teplice

Pod¾a
potreby

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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VIII. Choroby obličiek a močových ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu VIII.: chronická glomerulonefritída, stavy spojené s hromadením moču pre
prekážku v močových cestách a rezíduá v močovom mechúre viac ako 30 ml, sprievodná hypertenzia nad 16 kPa
(120 mm Hg) diastolického tlaku, hodnota kreatínu v sére nad 350 mikromolov, píš�aly v operačnej rane.

1. N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16
N 30

Netuberkulózne zdĺhavé zápaly močo-
vých ciest (cystitídy, ¾ahké formy pye-
lonefritídy).
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie,
urologické oddelenie, prípadne
ošetrujúci lekár.

Turčianske 
Teplice

21

2. x
N 11
N 28
N 29
Q 60
Q 61
Q 62
Q 63

Zdĺhavá pyelonefritída v solitárnej
obličke, neindikovaná na operačnú
liečbu, cystické ochorenie obličiek,
nefrokalcinóza s výnimkou neliečenej
hyperparatyreózy.
Návrh vyhotovuje: urologické alebo
interné oddelenie.

Turčianske 
Teplice

21

3. N 20
N 21

Drobná urolitiáza so spontánnymi
odchodmi kamienkov bez dokáza-
te¾ného hromadenia moču v horných
močových cestách. Urátová litiáza
vhodná na konzervatívnu liečbu.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
prípadne urologické alebo interné
oddelenie.
Pozn.: netýka sa neliečených hy-
perparatyreóz.

Turčianske 
Teplice

21

4. x
N 20
E 72

Obojstranná nefrolitiáza, ktorá nie je
indikovaná na operačnú liečbu.
Cystínová nefrolitiáza.
Návrh vyhotovuje: interné alebo uro-
logické oddelenie.

Turčianske 
Teplice

21

5. x
(pod¾a
zákl. dg.)

Stavy po operáciách obličiek a močo-
vých ciest vrátane endovezikulárnych
operácií a stavov po prostatektómii,
nefrolitotrypsii a nefrolitolapaxii vrá-
tane extrakorporálnej, pri pretrvá-
vajúcich �ažkostiach do 6 mesiacov po
operácii.
Návrh vyhotovuje: urologické oddele-
nie.
Pozn.: netýka sa stavov po
diagnostických výkonoch a endovezi-
kulárnych lavážach.

Turčianske 
Teplice

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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6. (pod¾a
zákl. dg.)

Stavy po operáciách obličiek a močo-
vých ciest vrátane endovezikulárnych
operácií a stavov po prostatektómii,
ak pretrváva zápal, od 6 mesiacov po
operácii.
Návrh vyhotovuje: urologické oddele-
nie alebo interné oddelenie, prípadne
ošetrujúci lekár.

Turčianske 
Teplice

21

7. N 34
N 41

Prostatitída, prostatovezikulitída,
chronická uretritída, sústavne
odborne liečená.
Návrh vyhotovuje: urologické oddele-
nie, prípadne ošetrujúci lekár.

Turčianske 
Teplice

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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IX. Duševné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu IX.: disociálne správanie, stavy vyžadujúce ústavné psychiatrické liečenie,
suicidálne tendencie, závislos� od návykových látok, rozvinuté stavy demencie, poruchy vedomia.

1. F 40
F 41
F 42
F 43
F 44
F 45
F 46
F 47
F 48

Neurózy a iné nepsychotické
reaktívne poruchy po intenzívnej
systematickej psychiatrickej liečbe.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie,
sa kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky
na zotavenie raz ročne v I. a IV.
štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: psychiatrické
oddelenie, ošetrujúci lekár.

Nový Smokovec
Vyšné Ružbachy

21 Účelové reaktívne stavy.

2. F 01
F 02
F 06
F 43

Pseudoneurotické štádiá rozví-
jajúcich sa organických psycho-
syndrómov po intenzívnej ambu-
lantnej psychiatrickej liečbe.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár
alebo psychiatrické oddelenie.
Pozn.: je nevyhnutné interné vyšetre-
nie.

Vyšné Ružbachy 21 Pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
stázy vo ve¾kom obehu, hy-
pertenzia III. stupňa pod¾a
SZO (malígna hypertenzia,
stavy po mozgových prího-
dách s �ažkou poruchou
hybnosti).

3. x
F 01
F 02
F 06
F 43

Pseudoneurotické štádiá rozví-
jajúcich sa organických psycho-
syndrómov po intenzívnej liečbe na
lôžkovom psychiatrickom oddelení.
Návrh vyhotovuje: psychiatrické
oddelenie. 
Pozn.: je nevyhnutné odborné interné
vyšetrenie.
V I. a IV. štvr�roku "x", v II. a III.
štvr�roku bez "x".

Vyšné Ružbachy 21 Pokojová alebo nočná
dušnos�, klinické známky
stázy vo ve¾kom obehu, hy-
pertenzia III. stupňa pod¾a
SZO (malígna hypertenzia,
stavy po mozgových prího-
dách s �ažkou poruchou
hybnosti).

4. F 20
F 21
F 25
F 31
F 33

Psychózy symptomatické a endo-
génne okrem akútnej fázy v remisii,
schopné prispôsobenia kúpe¾nému
režimu.
Návrh vyhotovuje: psychiatrické
oddelenie.

Vyšné Ružbachy 21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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X. Kožné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu X.: impetiginizácia. Pre Smrdáky tiež bronchiálna astma a astmatoidná
bronchitída.

1. L 23
L 24
L 25

Chronické alebo recidivujúce ekzémy,
lokalizované i generalizované formy.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa
kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky na
zotavenie raz ročne v I. a IV. štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie,
ošetrujúci lekár.

Smrdáky 28 Mikrobiálny ekzém.

2. x
L 20
L 21

Atopická dermatitída.
Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie.

Smrdáky 28

3. L 40 Psoriáza.
Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie,
ošetrujúci lekár, kožný lekár.

Smrdáky
Trenčianske 
Teplice

28 Psoriasis pustulosa genera-
lisata Zumbusch.

4. x
L 40

Generalizovaná alebo artropatická
psoriáza.
Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie, v
prípade artropatickej psoriázy sa vy-
žaduje aj nález reumatologickej
ambulancie.

Bojnice
Smrdáky
Trenčianske 
Teplice

28

5. L 08 Acne vulgaris. Smrdáky 28

6. L 08 Induratívne a konglobujúce formy
akné.
Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie.

Smrdáky 28

7. (pod¾a
zákl. dg.)

Chronické dermatózy s predpokla-
dom priaznivého ovplyvnenia
kúpe¾nou liečbou.
Pracujúcim, ktorí vykonávajú rizikové
práce a sú zaradení do 4. kategórie, sa
kúpe¾ná starostlivos� poskytuje pri
týchto indikáciách mimo dovolenky na
zotavenie raz ročne v I. a IV. štvr�roku.
Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie.

Pieš�any
Smrdáky

28 Malígne progredujúce
formy.

8. x
T 20
T 21
T 22
T 23
T 24
T 25
T 29
T 30
T 31
T 32

Stavy po popáleninách a po re-
konštrukčných výkonoch, kde hrozí
značné zmrš�ovanie jaziev od 1 do 18
mesiacov po zahojení.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: oddelenie
plastickej chirurgie, prípadne chi-
rurgické oddelenie NsP.

Bojnice
Smrdáky

Pod¾a
potreby

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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9. T 20
T 21
T 22
T 23
T 24
T 25
T 29
T 30
T 31
T 32

Stavy po rozsiahlych popáleninách,
kde hrozí zmrš�ovanie jaziev po 18
mesiacoch.

Smrdáky Pod¾a
potreby

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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XI. Ženské choroby

1. x
N 80
N 83
N 84
N 85
N 91
N 92
N 93
N 97
Q 51
Q 52

Primárna a sekundárna sterilita a
infertilita, poruchy ovariálnej funkcie a
vývoja maternice, sústavne liečené na
ženskom oddelení u žien vo veku do 40
rokov.
Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie.
Pozn.: prvý pobyt na "x", opakovanie
kúpe¾nej liečby bez "x" - pri sterilite je
nevyhnutné vyšetrenie partnera,
u žien starších ako 35 rokov je nevyh-
nutné aj vyšetrenie pacientky a jej
partnera na oddelení lekárskej gene-
tiky NsP.

Lúčky 28

2. x
N 70
N 71
N 72
N 73

Chronické zápaly vnútorných rodi-
diel, sústavne liečené na ženskom
oddelení, najskôr po 2 mesiacoch po
doznení exacerbácie.
Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie.
Pozn.: prvý pobyt celoročne na "x",
opakovanie kúpe¾nej liečby bez "x".

Lúčky
Nimnica

28

3. x
(pod¾a
zákl. dg.)

Stavy po rekonštrukčných operáciách
vnútorných rodidiel, stavy po iných
gynekologických operáciách, ktoré
boli komplikované alebo po ktorých
došlo ku komplikovanému poope-
račnému priebehu, do 6 mesiacov po
operácii.
Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie.
Pozn.: kúpe¾ná liečba na túto indiká-
ciu sa môže uskutočni� tiež u žien vo
veku do 21 rokov so stavmi po
brušných operáciách so vz�ahom k
oblasti malej panvy, najmä po
apendektómii.

Lúčky
Nimnica

28

4. x
O 08

Komplikácie po interrupcii, sústavne
liečené na ženskom oddelení, do 6
mesiacov po výkone u žien vo veku do
35 rokov.
Návrh vyhotovuje: ženské oddelenie.

Lúčky 28

5. N 95 Klimakterický syndróm.
Návrh vyhotovuje: ženské alebo
psychiatrické oddelenie.

Lúčky
Nimnica
Vyšné Ružbachy

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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XII. Choroby z povolania

1. x
Z 29

Preventívna liečba pracovníkov vysta-
vených riziku ionizujúceho žiarenia
po 10 rokoch expozície v II. alebo III.
kategórii rizika žiarenia pod¾a predpi-
su pre pracoviská s rádioaktívnymi
látkami a doliečovanie poškodení io-
nizujúcim žiarením v dôsledku
prekročenia prípustných limitov.
Návrh vyhotovuje: klinika pracovného
lekárstva alebo oddelenie pracovného
lekárstva.
Overuje: klinika pracovného le-
kárstva.

Nový Smokovec
Štós

21

2. x
L 23

Profesionálne dermatózy s výnimkou
infekčných profesionálnych derma-
tóz.
Návrh vyhotovuje: kožné oddelenie
alebo oddelenie pracovného le-
kárstva.
Overuje: lekár pre kožné choroby
z povolania.

Smrdáky 28 Impetiginizácia.
Pre Smrdáky je kontraindi-
káciou  tiež bronchiálna
astma alebo astmatoidná
bronchitída.

3. x
Z 99

Ochorenie vyvolané prácou v stlače-
nom vzduchu (iba kostné a zhybové
zmeny).
Návrh vyhotovuje: ortopedické odde-
lenie, prípadne reumatologická
ambulancia alebo oddelenie pra-
covného lekárstva.
Overuje: klinika pracovného le-
kárstva alebo oddelenie pracovného
lekárstva.

Bojnice
Rajecké Teplice
Trenčianske 
Teplice
Turčianske 
Teplice
Pieš�any
Štós

21

4. x
Z 99

Ochorenia kostí, kĺbov, svalov, šliach,
ciev a nervov končatín spôsobené prá-
cou s vibrujúcimi nástrojmi a zariade-
ním alebo dlhodobým nadmerným
jednostranným pre�ažením.
 Návrh vyhotovuje: nervové alebo orto-
pedické oddelenie, prípadne klinika
pracovného lekárstva.
Overuje: klinika pracovného le-
kárstva alebo oddelenie pracovného
lekárstva.

Bojnice
Pieš�any
Rajecké Teplice
Štós
Turčianske 
Teplice
Vyšné Ružbachy
Trenčianske 
Teplice

21

  5. x
J 60
J 61
J 62
J 63
J 64
J 66

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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J 67
J 68
J 69
J 70

Ohrozenie pneumokoniózou a počia-
točné stavy pneumokonióz bez po-
ruchy p¾úcnej funkcie.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
oddelenie TaRCH, prípadne klinika
pracovného lekárstva.
Overuje: klinika pracovného le-
kárstva alebo oddelenie pracovného
lekárstva.

Štós Pod¾a
potreby

Fajčenie. Ak ide o silikotu-
berkulózu, treba postupova�
rovnako, ako je uvedené vo
všeobecných kontraindiká-
ciách.

  6. x
J 60
J 61
J 62
J 63
J 64
J 66
J 67
J 68
J 70

Pneumokonióza všetkých štádií s po-
ruchou ventilačnej funkcie.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
oddelenie TaRCH, prípadne klinika
pracovného lekárstva.
Overuje: klinika pracovného le-
kárstva alebo oddelenie pracovného
lekárstva.

Štós Pod¾a
potreby

Fajčenie. Ak ide o silikotu-
berkulózu, treba postupova�
podobne, ako je uvedené vo
všeobecných kontraindiká-
ciách.

  7. x
J 66
J 68

Následky poškodenia dýchacích ciest
leptavými parami, plynmi a dráždivý-
mi prachmi.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár,
oddelenie TaRCH, prípadne klinika
pracovného lekárstva.
Overuje: klinika pracovného le-
kárstva alebo oddelenie pracovného
lekárstva.

Bardejovské Kúpele
Korytnica
Nimnica
Nový Smokovec
Štós
Štrbské Pleso

21 Fajčenie.

  8. x
B 15
B 16
B 17
B 19

Chronické ochorenie pečene toxické-
ho pôvodu a stavy po vírusovej hepa-
titíde, ktoré boli uznané ako choroba
z povolania.
Návrh vyhotovuje: interné oddelenie.
Overuje: klinika pracovného lekárstva
alebo oddelenie pracovného  lekárstva.

Bardejovské Kúpele
Brusno
Korytnica

21 Pokročilá nedostatočnos�
pečene.

  9. x
A 23

Kĺbové a kostné formy brucelózy.
Návrh vyhotovuje: ortopedické odde-
lenie.
Overuje: klinika pracovného le-
kárstva alebo oddelenie pracovného
lekárstva.

Bojnice
Pieš�any
Rajecké Teplice
Turčianske 
Teplice

21

10. x
G 13
G 32
G 59
G 64

Choroby periférneho alebo centrálne-
ho nervového systému bez výrazných
psychických porúch, vyvolané to-
xickými látkami, hlukom alebo fyzi-
kálnymi škodlivinami.
Návrh vyhotovuje: nervové oddelenie.
Overuje: klinika pracovného le-
kárstva alebo oddelenie pracovného
lekárstva.

Bojnice
Pieš�any
Rajecké Teplice
Štós
Vyšné Ružbachy

21

11. x

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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(pod¾a
zákl. dg.)

Práca v prostredí ionizujúceho žiare-
nia, v rudnom priemysle, opravá-
renské práce hlavného technologické-
ho zariadenia v kontrolovaných
pásmach hlavného výrobného bloku
a budovy pomocných prevádzok ató-
mových elektrární, ak práca trvá
dlhšie ako 3 roky.
Na predvolanie.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár.
Overuje: klinika pracovného le-
kárstva alebo oddelenie pracovného
lekárstva.

Štós
Vyšné Ružbachy

Pod¾a
potreby

12. x
J 45

Bronchiálna astma profesionálna.
Návrh vyhotovuje: oddelenie TaRCH,
interné oddelenie alebo alergologické
pracovisko.
Na predvolanie.
Overuje: klinika pracovného le-
kárstva alebo oddelenie pracovného
lekárstva.

Štós
Štrbské Pleso

Pod¾a
potreby

Fajčenie.

13. x Práca vo výrobe ortuti v š. p. Železo-
rudné bane Rudňany.
Návrh vyhotovuje: ošetrujúci lekár
alebo oddelenie pracovného le-
kárstva.

Bardejovské Kúpele
Korytnica
Nový Smokovec
Rajecké Teplice
Štós
Vyšné Ružbachy

21

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Dĺžka
liečebného
pobytu
v dňoch

Kontraindikácie
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B. INDIKAČNÝ ZOZNAM PRE KÚPE¼NÚ STAROSTLIVOSŤ O DETI

XXI. Onkologické choroby

1. (pod¾a
zákl. dg.)

Onkologické choroby po ukončení
komplexnej onkologickej liečby do 24 me-
siacov bez akýchko¾vek známok recidívy
ochorenia.
Návrh vyhotovuje: klinický onkológ -
detský lekár.

Bardejovské  Kúpele
Lučivná
Nimnica
Sliač

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXII. Choroby obehového ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu XXII.: aktivita zápalových procesov, pokojová alebo nočná dušnos�, bakteriálna
endokarditída, známky stázy vo ve¾kom obehu, bloky III. stupňa so stavmi bezvedomia v anamnéze.
Určenie detských kúpe¾ných liečební:
Sliač: pre deti od 3 rokov, do 3 rokov v sprievode rodiča.
Horný Smokovec: pre deti od 3 do 6 rokov, do 3 rokov v sprievode rodiča.
Štós: pre deti od 4 rokov do začiatku školskej dochádzky, do 4 rokov v sprievode rodiča.
Lučivná: pre deti od 5 rokov, do 5 rokov v sprievode rodiča.
Štrbské Pleso: pre deti od 3 rokov, do 3 rokov v sprievode rodiča.

1. I 00
I 01
I 40
I 41

Stavy po reumatickej horúčke od 6 do 12
mesiacov po vymiznutí aktivity.

Sliač

2. I 40
I 41

Stavy po akútnej karditíde nereumatickej
para- alebo postinfekčnej od 6 do 12 me-
siacov po vymiznutí aktivity.

Sliač

3. I 09
I 38
I 39
I 42
I 43

Chronické karditídy. Sliač

4. Q 20
Q 25
Q 28

Vrodené a získané srdcové chyby a chyby
ve¾kých ciev pred operáciou.

Sliač

5. Q 20
Q 28

Stavy po operáciách vrodených alebo
získaných chýb obehového ústrojenstva.

Sliač

6. I 00
M 06
M 08
M 35

Systémové reumatické a iné kolagénové
ochorenie s postihnutím obehového apará-
tu i kĺbové formy.

Sliač

7. M 08
M 35
F 45
F 90
G 90

Neurocirkulačná asténia závažnej sympto-
matológie.

Lučivná
Sliač

8. I 10
I 11
I 12
I 13

Juvenilná hypertenzia spojená najmä
s obezitou.

Sliač

9. I 73 Choroby periférnych ciev. Sliač

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXIII. Choroby tráviaceho ústrojenstva

Kontraindikácie pre celú skupinu XXIII.: �ažké poruchy výživy, �ažká anémia (Hb 10 g% a menej), opakovaná
hemateméza a meléna.
 Určenie detských kúpe¾ných liečební:
 Bardejovské Kúpele: pre deti od 4 rokov, do 4 rokov v sprievode rodiča.
 Nimnica: pre deti od 5 rokov, do 5 rokov v sprievode rodiča.
 Turčianske Teplice: pre deti od 2 rokov.

1. (pod¾a
zákl. dg.)

Chronické ochorenie žalúdka, funkčné po-
ruchy žalúdka, chronická gastritída a ero-
zívna duodenitída, vredová choroba
žalúdka a dvanástnika, stavy po operá-
ciách žalúdka a dvanástnika.

Bardejovské Kúpele
Nimnica

Stenózy a penetrácie, prípa-
dy vyžadujúce reoperáciu.

2. (pod¾a
zákl. dg.)

Chronické ochorenie čriev, vrodená anomá-
lia tenkého a hrubého čreva, funkčné po-
ruchy tenkého a hrubého čreva, chronické
enterokolitídy vrátane Crohnovej choroby
a proktokolitída, celiakálne sprue a ostatné
primárne malabsorpčné syndrómy, se-
kundárne malabsorpčné syndrómy, derma-
togénne malabsorpčné syndrómy, črevná
polypóza, vrodený megakólon a získané
stavy po operáciách na tenkom i hrubom
čreve.

Bardejovské Kúpele
Nimnica

Chronické parazitárne a ba-
cilárne ochorenia čriev.

3. (pod¾a
zákl. dg.)

Choroby pečene, stavy po infekčnej hepa-
titíde, chronické hepatitídy, cirhózy v stave
dekompenzácie, toxické poškodenie peče-
ne, stavy po infekčnej mononukleóze s pe-
čeňovou poruchou, stavy po úrazoch a
operáciách pečene a iné hepatopatie.

Bardejovské Kúpele
Nimnica

Pokročilá pečeňová nedosta-
točnos�.

4. K 80
K 81
K 82
K 83

Chronické ochorenie žlčníka a žlčových
ciest, vrodené poruchy tvorby žlče a bi-
liárnej sekrécie, chronické cholecystitídy,
biliárne dyspepsie, stavy po operáciách
žlčníka a žlčových ciest.

Bardejovské Kúpele
Nimnica

Obštrukcia alebo infekcia
žlčových ciest, empyém
žlčníka, cholangoitis.

5. K 86
K 87
K 90
K 91

Chronické choroby pankreasu, stavy po
akútnej pankreatitíde, pankreatická achý-
lia vrodená a získaná, mukoviscidóza,
stavy po operáciách a úrazoch pankreasu.

Bardejovské Kúpele
Nimnica

Častá exacerbácia pankrea-
titídy.

6. K 92
K 93

Poruchy výživy a celkové oslabenie zdra-
votného stavu.

Bardejovské Kúpele
Lučivná
Nimnica
Štós

7. K 91 Stavy po brušných operáciách. Bardejovské Kúpele
Nimnica
Turčianske Teplice

8. K 92
K 93

Iné choroby tráviacej sústavy a choroby
iných tráviacich orgánov pri chorobách
zatriedených inde.

Bardejovské Kúpele
Nimnica

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXIV. Choroby z poruchy látkovej výmeny a žliaz s vnútornou sekréciou

Určenie detských kúpe¾ných liečební:
Bardejovské Kúpele: pre deti od 4 rokov, do 4 rokov v sprievode rodiča.
Sliač: pre deti od 3 rokov, do 3 rokov v sprievode rodiča.

1. E 10
E 14

Diabetes mellitus. Bardejovské Kúpele Nestabilizovaný diabetes.

2. E 66
E 78

Ťažká obezita pri zvýšení náležitej
hmotnosti o viac ako 50 %.

Sliač

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie

Strana 1154 Zbierka zákonov č. 98/1995 Čiastka 34



XXV. Netuberkulózne choroby dýchacích ciest

Kontraindikácie pre celú skupinu XXV.: kardiorespiračná nedostatočnos�, anatomické prekážky v dýchacích
cestách.
Určenie detských odborných liečební: 
Štrbské Pleso: pre deti od 3 rokov. 
Lučivná: pre deti od 5 rokov. 
Horný Smokovec: pre deti od 3 do 6 rokov. 
Štós: pre deti od 4 do 6 rokov.
Pod udaný vekový limit v sprievode rodiča.

1. J 31
J 35
J 37
J 39

Recidivujúce katary horných dýchacích
ciest s oslabenou odolnos�ou.

Horný Smokovec
Lučivná
Nimnica
Sliač
Štós
Štrbské Pleso

2. J 30 Alergické nádchy dokázané alergologickým
vyšetrením.

Horný Smokovec
Lučivná
Nimnica
Sliač
Štós
Štrbské Pleso

3. J 40 Recidivujúca bronchitída. Horný Smokovec
Lučivná
Nimnica
Sliač
Štós
Štrbské Pleso

Bronchiektázie.

4. J 32
J 39

Sinobronchitída. Iné choroby horných
dýchacích ciest.

Horný Smokovec
Lučivná
Nimnica
Sliač
Štós

Bronchiektázie.

5. J12 Rekonvalescencia po opakovanom zápale
p¾úc v priebehu posledných dvoch rokov.

Horný Smokovec
Lučivná
Nimnica
Sliač
Štós
Štrbské Pleso

Bronchiektázie.

6. J 41 Astmatická, spastická a obštrukčná
bronchitída.

Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Štrbské Pleso

7. J 45 Bronchiálna astma. Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Štrbské Pleso

Bronchiektázie.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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8. J 98 Dermorespiračný syndróm. Horný Smokovec
Lučivná
Štós
Štrbské Pleso

Bronchiektázie.

9. J 95 Stavy po p¾úcnych operáciách. Horný Smokovec
Lučivná
Sliač
Štós
Štrbské Pleso

Bronchiektázie.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie

Strana 1156 Zbierka zákonov č. 98/1995 Čiastka 34



XXVI. Nervové choroby 

Kontraindikácie pre celú skupinu XXVI.: kožné defekty, stavy neovplyvnite¾né rehabilitáciou.
Určenie detských kúpe¾ných liečební: 
Kováčová, Pieš�any: pre deti od 1 roku.
Číž: pre deti od 3 rokov.

1. (pod¾a
zákl. dg.)

Syndróm periférneho motorického neuró-
nu akejko¾vek etiológie (chabé obrny).
Pozn.: prednostne sa prijímajú chorí pria-
mo z nemocničnej postele po doznení
akútneho štádia alebo po operácii.

Číž
Kováčová
Pieš�any

2. G 71
G 73

Svalová dystrofia a iné svalové ochorenia. Číž
Kováčová
Pieš�any

3. G 80
G 93

Detská mozgová obrna (mozočkové
syndrómy a príbuzné stavy a poruchy
hybnosti v rámci malých mozočkových
postihnutí).
Pozn.: detská mozgová obrna — do veku
3 rokov v sprievode rodiča.

Číž
Kováčová
Pieš�any

Mentálna retardácia zne-
možňujúca spoluprácu pri
liečebnej rehabilitácii a pri
uplatňovaní režimu sana-
tórnej liečby.

4. (pod¾a
zákl. dg.)

Iné poruchy hybnosti centrálneho pôvodu,
poruchy hybnosti po zápaloch mozgu a
miechy, degeneratívne a heredofamiliárne
ochorenia ovplyvnite¾né liečebnou rehabi-
litáciou, poruchy hybnosti po cievnych a
mozgových príhodách, poruchy hybnosti
po úrazoch mozgu, poruchy hybnosti po
operáciách benígnych nádorov centrálne-
ho nervového systému.
Pozn.: prednostne sa prijímajú pacienti
priamo z nemocničnej postele po doznení
akútneho štádia alebo po operácii.

Číž
Kováčová
Pieš�any

Mentálna retardácia zne-
možňujúca spoluprácu pri
liečebnej rehabilitácii a pri
uplatňovaní režimu sana-
tórnej liečby.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXVII. Choroby pohybového ústrojenstva

Určenie detských kúpe¾ných liečební: 
Kováčová, Pieš�any: pre deti od 2 rokov, vo výnimočných prípadoch v sprievode rodičov. 
Číž: pre deti od 3 rokov. 
Turčianske Teplice: pre deti od 2 rokov.

1. M 08
M 09

Juvenilná progresívna artritída a iné chro-
nické ochorenia zhybov a chrbtice.
Pozn.: prednostne sa prijímajú pacienti
priamo z nemocničnej postele.

Pieš�any
Sliač
Kováčová
Turčianske Teplice

Výrazné obehové poruchy.

2. Q 65
Q 66
Q 74
Q 76
Q 79

Vrodené ortopedické chyby pohybového
aparátu.

Číž
Pieš�any
Kováčová
Turčianske Teplice

3. (pod¾a
zákl. dg.)

Stavy po úrazoch a ortopedických operá-
ciách s poruchou motorickej funkcie do 12
mesiacov po úraze alebo operácii.

Kováčová
Pieš�any
Turčianske Teplice

4. M 41 Skoliózy — mobilné v sústavnej rehabili-
tačnej starostlivosti.

Číž
Kováčová
Pieš�any
Turčianske Teplice

5. M 42
M 87

Osteochondrózy.
Perthesova choroba, 150 dní (aj opakova-
ne).

Číž
Kováčová
Pieš�any
Turčianske Teplice

6. M 42
M 43

Scheuermannova choroba. Číž
Kováčová
Pieš�any
Turčianske Teplice

7. M 86 Chronické osteomyelitídy. Číž
Turčianske Teplice

Stavy s fistulou.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXVIII. Choroby obličiek a močových ciest

Určenie detských kúpe¾ných liečební:
Bardejovské Kúpele: pre deti od 4 rokov.
Turčianske Teplice: pre deti od 2 rokov.
Pod udaný vekový limit v sprievode rodiča.

1. N 11
N 12
N 13
N 14
N 15
N 16

Recidivujúce chronické netuberkulózne
zápaly obličiek a močových ciest na
podklade funkčnej alebo anatomickej lézie.

Bardejovské Kúpele
Turčianske Teplice

Známky obličkovej nedosta-
točnosti s kreatinémiou nad
150 mikromolov.

2. N 20
N 21
N 22

Urolitiáza po operácii alebo po
spontánnom odchode konkrementu
— s kameňom in situ, inoperabilné stavy,
— recidivujúce formy sui generis alebo me-
   tabolicky podmienené.
Pozn.: pod¾a možnosti oznámi� chemické
zloženie konkrementu.

Bardejovské Kúpele
Turčianske Teplice

Lokalizácia kameňa s ne-
bezpečenstvom kompletnej
blokády močových ciest.

3. (pod¾a
zákl. dg.)

Stavy po operáciách močového ústro-
jenstva (okrem urolitiázy)
- do 12 mesiacov po operácii,
- do 3 rokov po operačnom výkone, ak sú
  komplikované infekčným zápalom.

Bardejovské Kúpele
Turčianske Teplice

Operačná rana s fistulou vy-
žadujúca trvalé odborné chi-
rurgické ošetrovanie, stavy
vyžadujúce trvalé užívanie
urináru.

4. N 01
N 02
N 03
N 04
N 05
N 06
N 07
N 08

Chronické difúzne ochorenia obličkových
klbôčok (glomerulonefritída, lipoidná
nefróza, nefropatie) iba v pokojovom štádiu
bez sklonu ku klinickým recidívam a bez
potreby medikamentóznej terapie vo vyso-
kých dávkach.

Bardejovské Kúpele Vysoká a nevyrovnaná akti-
vita ochorenia so sklonom k
vodnej a iontovej disba-
lancii, FW vyššie ako 50
mm/hod., kreatinémia nad
150 mikromolov.

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXIX. Gynekologické choroby

Kontraindikácia pre celú skupinu XXIX.: appendicitis chronica.
Nimnica: pre dievčatá od 0—6 rokov v sprievode rodiča.
Turčianske Teplice: pre dievčatá od 2 rokov.

1. N 70
N 71
N 72
N 73
N 76

Zápalové ochorenie vonkajších a
vnútorných rodidiel.

Nimnica

2. N 83
N 85

Hypoplázie vnútorných rodidiel a retrode-
viácia maternice.

Nimnica

3. N 91
N 92
N 93
N 94

Poruchy menštruačného cyklu:
— primárna dysmenorea,
— primárna amenorea s nadmerným rastom
   alebo pri zavedení umelého cyklu na za-
   stavenie rastu,
— sekundárna  amenorea pri  mentálnych
   anorexiách po ve¾kom schudnutí,
— hypoestrinná hypo- a oligomenorea.

Nimnica

4. N 92
N 93

Stavy po liečených juvenilných metrorá-
giách hypohormonálnych alebo zápalo-
vých.

Nimnica Hyperestrogénne stavy.

5. (pod¾a
zákl. dg.)

Sekundárne poruchy cyklu po infekčných
chorobách s postihnutím rodidiel.

Nimnica

6. (pod¾a
zákl. dg.)

Stavy po brušných operáciách a po iných
brušných operáciách so vz�ahom k oblasti
malej panvy,  najmä po apendektómii do
6 mesiacov po operácii. 

Nimnica
Turčianske Teplice

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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XXX. Kožné choroby

Kontraindikácie pre celú skupinu XXX.: mikrobiálny ekzém a bronchiálna astma, impetiginizácia ako relatívna
kontraindikácia.
Určenie detských kúpe¾ných liečební: 
Smrdáky: pre deti od 5 rokov, do 6 rokov so sprievodom matky.
Dĺžka pobytu 5—7 týždňov, pod¾a odporúčania vedúceho lekára liečebne.

1. L 40 Psoriáza. Smrdáky

2. L 20 Atopická dermatitída, môže by� aj v spojení
so spastickou bronchitídou.

Smrdáky Impetiginizácia, mikro-
biálny ekzém (relatívna
kontraindikácia).

3. L 29
L 30

Chronické a recidivujúce ekzémy vrátane
atopického ekzému, chronické prurigo.

Smrdáky Impetiginizácia, mikro-
biálny ekzém (relatívna
kontraindikácia).

4. L 70 Acne vulgaris, induratívne a konglobujúce
formy akné.

Smrdáky

5. L 20
L 30
M 34
M 35

Chronické dermatózy s predpokladom
priaznivého ovplyvnenia kúpe¾nou liečbou
(sklerodermia, chronické prurigo, derma-
tomyositis, ichtyosis, neurodermitis
circumscripta, urticaria, dermatitis herpe-
tiformis, lichen ruber, parapsoriasis,
dermatitis seborhoica).

Smrdáky Malígne a progredujúce
formy.

6. L 30 Ichtyózy. Smrdáky

Číslo Indikácie
Prírodné
liečebné
kúpele

Kontraindikácie
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