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v Dunajskej Strede, dňa 10.1.2022 

 
Vážený pán premiér Ing. Eduard Heger! 
 
Obraciame sa na Vás v mene Slovenskej asociácie akvaparkov, kúpalísk a plavární (SAAKP), ktorá 
združuje prevádzkovateľov najväčších akvaparkov, kúpalísk, plavární, wellness zariadení, dodávateľov ako 
aj subdodávateľov bazénových technológií a služieb.  Asociácia bola založená 2. júna 2020 ako reakcia na 
neúnosnú situáciu v oblasti rekreačného kúpeľníctva spôsobenú vypuknutím pandémie COVID-19. Naše 
dlhoročné skúsenosti a prax z prevádzkovania zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu, 
športových zariadení a bazénov wellness zariadení, zariadení starostlivosti o ľudské telo a ubytovacích 
zariadení sme premietli do odbornej platformy s ambíciou poradného orgánu slúžiaceho pre konzultácie 
navrhovaných opatrení s členmi  konzília odborníkov a pandemickej komisie. Už počas prvej vlny sme 
predložili členom konzília odborníkov viac než 100 odporúčaní pre bezpečnú prevádzku našich zariadení 
s dôrazom na tzv. “dobré príklady“ zo susedných krajín a bezpečnosť klientov. 
 

Oceňujeme, že po čiastočnom uvoľnení opatrení a marketingovej podpore zo strany Ministerstva dopravy 
a výstavby SR ako aj Slovakia Travel, boli Slováci od 25.12.2021 konečne motivovaní využiť ubytovacie 
služby hotelov a stráviť zimnú dovolenku a Silvestrovské pobyty spojené s lyžovačkou a návštevou 
hotelového wellness na Slovensku.  Lockdown, ktorý bol zavedený koncom novembra a trval skoro do 
polovice decembra totiž Slováci evidentne využívali na vianočné nákupy v Budapešti, prechádzky po 
vianočných trhoch vo Viedni či wellness pobyty v Poľsku a Českej republike.  Zámožnejší občania si vybrali 
relax pri vode v prímorských či exotických destináciách. Na Slovensku túto možnosť nemali a využili tak 
priaznivejšie nastavenie opatrení v okolitých krajinách, čím výrazne podporili nie domácu, ale zahraničnú 
ekonomiku. Pri COVID automate sa ako krajina držíme zásady, že medzi susediacimi okresmi nemôže byť 
veľký rozdiel, tak prečo neberieme do úvahy nastavenie susediacich regiónov za hranicami?  Tie boli totiž 
popri našom lockdowne zväčša zelené a fungovali bez výraznejších obmedzení! 
 

Pozorne sledujeme vývoj pandemickej situácie nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ako správny krok 
pre udržanie ekonomiky a cestovného ruchu hodnotíme otvorenie reštaurácií, návrat detí do škôl, otváranie 
kultúrnych podujatí, divadiel, kín ako aj zrušenie nočného zákazu vychádzania od 10.1.2022. Postupne sa 
otvára všetko, tak prečo sa zabúda na naše prevádzky, ktoré poskytujú možnosť aktivitám (plávanie, 
otužovanie, saunovanie), ktoré výrazne prispievajú k budovaniu imunity, ktorá je jedným zo základných 
pilierov boja proti vírusovým ochoreniam? 
  

Nachádzame sa v zimnej sezóne, ktorá je pre výraznú časť slovenských regiónov rovnako dôležitá ako 
letná. Wellness hotely a ubytovacie zariadenia v horských strediskách sčasti zachraňuje lokácia, ostatné, 
vzdialenejšie hotely a ubytovacie zariadenia sú na tom však výrazne horšie. Prevádzkam, ktoré sú 
súčasťou hotelových rezortov po 10.1.2022 výrazne klesá dopyt po ubytovaní na úroveň okolo 10% z 
celkovej kapacity.  Zariadenia bez ubytovacích kapacít a ich zamestnanci sú pri aktuálne platných 
opatreniach odsúdení na zánik!  Nehovoriac o hoteloch, penziónoch, reštauráciách a službách, ktoré sú 
priamo naviazané na chod akvaparkov a umelých kúpalísk ako na ťažiskové atrakcie regiónov.  Niektorí 
pre opatrenia nemôžu, iným sa vzhľadom na ekonomickú nerentabilitu otvoriť neoplatí.  K tomuto 
dochádza, nie vplyvom zdravotného dopadu pandémie či pomalej finančnej pomoci, ale nelogickým 
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nastavením opatrení!  Pýtame sa prečo?  Ak vedia fungovať totožné prevádzky ako naše v Poľsku, v 
Maďarsku alebo v Českej republike, prečo túto možnosť nemáme aj na Slovensku?  Ako ďalej?  Ako po 
10.1.2022, kedy výrazne klesá dopyt po ubytovaní?  Ako budeme fungovať počas jarných prázdnin?  Splní 
vláda svoj sľub v podobe návratu ku COVID automatu?  Ak áno, tak od akého dátumu, keďže 10.1. sa tak 
napriek poklesu hospitalizácií a nárastu zaočkovaných nestalo. 
 

Uvedomujeme si závažnosť situácie, o čom svedčí aj náš doterajší zodpovedný prístup.  Dodržiavame 
aktuálne platné epidemiologické opatrenia, kapacitné obmedzenia, kontrolu vstupu zamestnancov na 
pracoviská v režime OTP a uvedomujeme si, že pandémia Covid-19 je vážna vec.  Je tu však s nami už 
pomaly dva roky a my sa s ňou potrebujeme naučiť žiť a prežiť.  Naše prevádzky boli uzatvorené takmer 
celý  jeden rok a výrazne obmedzené počas ďalších, niekoľkých mesiacov.  A to bez reálnej kompenzácie!  
Štát nám uzatváraním berie 100% príjmov a ponúka ako náhradu maximálne 10%-nú kompenzáciu 
s niekoľko mesačným oneskorením.   
 

10%-ná DPH a jej zavedenie pre gastro je avizované už dlhšie obdobie, tak ju zaveďme, ale na všetky 
služby cestovného ruchu, vrátane našich prevádzok!  10% niečoho je oveľa viac ako 20% ničoho!   Odvetvie 
cestovného ruchu a rekreačného kúpeľníctva zažíva závažné, štrukturálne problémy, ktoré sú pomaly 
neodvrátiteľné a bez okamžitej pomoci ťažko napraviteľné. 
 

Prioritou SAAKP je, aby akvaparky, kúpaliská, plavárne a wellness zariadenia mohli za dodržania  
správnych - nie likvidačných, epidemiologických opatrení fungovať minimálne v režime OP, bez ohľadu na 
to, či disponujú alebo nedisponujú ubytovacími kapacitami. Je diskriminačné, aby štát neprimeranými 
opatreniami nabádal našich pravidelných návštevníkov využiť služby našich konkurentov za hranicami.  
Žiadame vás dôsledne zvážiť riziko, či kapitálovo silnejšia konkurencia v susediacich krajinách vybudovaná 
z eurofondov získa ďalšiu výhodu, ktorú už my možno nikdy nedobehneme!   
 

Na otvorenú, obojstrannú komunikáciu so zástupcami kompetentných rezortov a členmi konzília 
odborníkov márne čakáme od nášho založenia. Naša frustrácia vplyvom nárastu cien energií, tovarov, 
materiálov a vstupných komodít narastá a trpezlivosť pomaly, ale isto dochádza.  Napriek tomu pevne  
veríme, že sa nám podarí dosiahnuť konsenzus pre obnovenie našich prevádzok korektnou, pokojnou 
cestou a nebudeme nútení podobne ako iné subjekty cestovného ruchu a športové zariadenia prednášať 
naše požiadavky prostredníctvom protestov pred Úradom vlády. 
 

Touto cestou Vás žiadame o možnosť osobného stretnutia v čo najkratšej dobe.   Za Vašu skorú odpoveď 
a návrh termínu stretnutia Vám vopred ďakujeme! 

 
S úctou, Prezídium SAAKP   
 

 
Mgr. Gabriel Somogyi – prezident SAAKP 
Peter Kolenčík – viceprezident SAAKP 
Ing. Ludovít Lebó – viceprezident SAAKP 
Vladimír Moravčík – člen Prezídia SAAKP 
Peter Gurčík – člen Prezídia SAAKP 
 

 

 

 

Kontakt:  saakp@saakp.sk,  Tel.: 0905 631 725 - G. Somogyi, 0917 998 805 - P. Kolenčík 
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Členovia SAAKP: 

 

1. Thermalpark Dunajská Streda 

2. Vodný park Bešeňová 
3. Tatralandia 
4. Aquacity Poprad 
5. Vadaš Štúrovo 
6. TK Podhájska 
7. Thermal Corvinus Veľký Meder 
8. Wellness hotel Patince**** 
9. Termálne kúpalisko Vincov les 
10. Aquapark Trnava 
11. Thermalpark Nitrava, Poľný Kesov 
12. Thermalpark Šírava 
13. Hotel Therma**** Dunajská Streda 
14. Štrand Nové Zámky 
15. Slnečné jazerá Senec 
16. Aquapark Senec 
17. Kúpalisko Zelená Žaba 
18. Hotel Orchidea*** Veľký Meder 
19. Kúpalisko Margita-Ilona 
20. Thermál Nesvady 
21. Kúpele Patince 
22. Aquaruthenia Svidník 
23. X-Bionic Sphere Šamorín 
24. Holidaypark Kováčová 
25. Thermalpark Novolandia 
26. Národné centrum vodného póla Nováky 
27. AD HOC Malacky 
28. Plaváreň Žilina 
29. TK Retro Diakovce 
30. STARZ Bratislava 
31. TK Komárno 
 
32. Pool tech s.r.o. 
33. Ákon s.r.o. 
34. Agrob Buchtal Slovensko s.r.o. 
35. Trend Hygiena s.r.o. 
36. AWV s.r.o. 
37. ProCeram s.r.o. 
38. KasComp s.r.o. 
39. LIMA Design Kft. 
40. Herborner Pumpentechnik 
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