
 

                                                                                                      

                                                                                                               

                                    

 

Európsky zväz kúpeľov (ESPA) 

Asociácia slovenských kúpeľov (ASK) 

Svaz léčebných lázní České republiky (SLL ČR) 
 

Vás pozývajú na medzinárodný balneologický kongres 

21. - 23. september 2022, Piešťany, Slovenská republika 

 

Naším cieľom je pripomenúť si nielen sto rokov od vzniku Československej balneologickej 

spoločnosti, ktorá vznikla 3. apríla 1920 v Prahe, jej vplyv na  rozvoj liečebného kúpeľníctva 

na území Česka a Slovenska, ale aj kultúrny rozmer kúpeľníctva, výnimočnú architektúru 

bohatú históriu kúpeľných miest v Európe.  

Chceme hovoriť aj o súčasnom stave a perspektívach rozvoja kúpeľníctva, pretože tradičné 

liečebné kúpeľníctvo je stále dôležitou súčasťou starostlivosti o zdravie. 

 

Príďte spoločne s odborníkmi z celej Európy diskutovať na tému tradícií, inšpirácií, ktoré si 

vieme vzájomne odovzdávať a perspektív európskeho liečebného kúpeľníctva. 
 

Thierry Dubois, prezident ESPA 

Janka Zálešáková, predsedníčka ASK a Viceprezidentka ESPA 

Eduard Bláha, prezident SLL ČR 

 

Odborná garancia 
• 21. septembra, Česko-slovenský deň, odborný garant: ASK a SLL ČR 

• 22. septembra  Medzinárodný deň, odborný garant: ESPA 

• 23. septembra, exkurzia do liečebných kúpeľov Luhačovice v Českej republike  

                           (80 km  z Piešťan) 
 

Konferenčné jazyky kongresu 
slovenský/český, anglický (simultánne   tlmočenie)  

 

https://www.europeanspas.eu/en


 
Hlavné tematické okruhy česko-slovenského dňa 21. 9. 2022 

• České a slovenské kúpele  - 100 rokov úspešnej činnosti - história, inšpirácie, 
perspektívy, dve krajiny s veľkou tradíciou a silnou medicínskou kompetenciou, 
najnovšie ciele 

• Prírodné liečivé zdroje -liečivá voda, liečivé peloidy, klimatické podmienky vhodné na 
liečbu - legislatíva, ochrana, výskum, kvalita a využitie v modernej medicíne 

• Kúpeľná liečba v liečbe detí a dorastu - ponuka zdravotnej starostlivosti pre 
najmladšiu generáciu 

• Onkologické ochorenia, programy následnej  kúpeľnej starostlivosti v manažmente 
onkologických pacientov 

• Včasná rehabilitácia v liečebných kúpeľoch 

• Aktuálne liečebné programy v kúpeľoch a perspektíva nových programov 
s ohľadom na vývoj zdravotného stavu a potreby zdravotnej starostlivosti 

• Vývoj produktu /marketing/ digitalizácia - čo sme sa naučili z pandémie 

• Zdravotný turizmus v Českej a Slovenskej republike, aktuálny stav 

• Súčasnosť  a budúcnosť kúpeľného cestovného ruchu 
 

Podrobný program bude priebežne zverejňovaný  

Hlavné témy medzinárodného dňa a podrobný program bude doplnený  
 

REGISTRÁCIA 

Registračné poplatky nezahŕňajú ubytovanie a transfer na miesto konania a späť. Po registrácií 

https://www.inviton.eu/e-12976/espa-congress (tlačidlo Congress Booking) dostanete automatické 

potvrdenie o úspešnom odoslaní registrácie a nie je potrebná ďalšia administratívna práca s 

faktúrami. Registračný formulár generuje faktúry automaticky.  

STORNO: 
Všetky storná musia byť zaslané písomne na adresu registrácie:  :  mice@sk.ensanahotels.com 
Storno podmienky: Storno pred 10. septembrom 2022 - 100 EUR. Storno po 11. septembri 2022 - po 

tomto dátume sa nevracia žiadna suma.  

POISTENIE 
Každý účastník si musí zabezpečiť primerané cestovné poistenie na svoj pobyt a doporučujeme, aby si 

účastníci uzavreli primerané poistenie liečebných nákladov. 

UBYTOVANIE 

Ensana - Piešťany pripravila pre účastníkov kongresu ESPA špeciálnu ponuku vo svojich hoteloch. 

Rezervácia je možná on-line s platbou kreditnou kartou.  

Termín na rezerváciu je do 10. septembra 2021. Po tomto dátume organizátori nemôžu garantovať 

rovnaké ceny. 

 

Rezervácie pobytov za zvýhodnené ceny na kongres priamo tu: 
 

Rezervácia Hotel Thremia Palace Ensana Health Spa Hotel 

Rezervácia Esplande Ensana Health Spa Hotel 

Rezervácia Splendid Ensana Health Spa Hotel 

 

 

https://www.inviton.eu/e-12976/espa-congress
mailto:mice@sk.ensanahotels.com
https://booking.ensanahotels.com/ibe/details.aspx?propertyid=14803&rate=%20BAR-BB&nights=2&checkin=20/09/2022&promo=Espa2022&lang=sk
https://booking.ensanahotels.com/ibe/details.aspx?propertyid=14804&rate=%20BAR-BB&nights=2&checkin=20/09/2022&promo=Espa2022&lang=sk
https://booking.ensanahotels.com/ibe/details.aspx?propertyid=14806&rate=BAR-AI_All1&nights=2&checkin=20/09/2022&promo=Espa2022&lang=sk

