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Moderný poskytovateľ kvalitných 
zdravotníckych a rekreačných 
služieb 



 Kúpeľný ústav F.E.Scherera Piešťany 
 Hotel a klimatické kúpele Tatranské Zruby 
 Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne 

choroby Nová Polianka 





Kúpeľný ústav bol založený v roku 1863 významným lekárom balneológom európskeho mena 
František Ernest Scherer. Nachádza sa v areáli dvoj hektárového parku v centre mesta. Vlastné 
parkové prostredie poskytuje hosťom tiché a intímne prostredie, ideálne pre oddych a regeneráciu.  

Prírodné zdroje 
 Prírodná horúca termálna voda s vysokým obsahom síry s blahodarnými účinkami na pohybový 
systém 

Kúpeľná liečba 
 reumatické choroby 
 funkčné poruchy chrbtice 
 poúrazové stavy a stavy po ortopedických operáciách 
 preventívne a relaxačné pobyty 

Varianty kúpeľnej liečby 
 komplexný kúpeľný pobyt s ubytovaním a procedúrami – 3 procedúry denne 

  doporučená dĺžka pobytu 10dní 
 ambulantnú kúpeľnú starostlivosť 

  komplexne 
  individuálne 





Zariadenie sa nachádza vo Vysokých Tatrách na úpätí Gerlachovského š títu v 
nadmorskej výške 1000 m n.m. na území TANAP-u. Rekreačná osada vznikla v 
roku 1923 ako zrubový výcvikový tábor pre horské jednotky č eskoslovenskej 
armády. Po vojne sa Tatranské Zruby stali vojenskou zotavovňou. V roku 1967 
tu postavili veľkú zotavovňu hotelového typu.   

Kúpeľná liečba 
 netuberkulózne ochorenie dýchacích ciest – astma, alergie 

Základný liečebný faktor 
 klimatoterapia 
 inhalačnú liečbu,  
 balneoterapiu,  
 svetloliečbu,  
 elektroliečbu, 
 liečebnú telesnú výchovu a  
 lymfodrenáž, masáže 





Vysokošpecializovaný ústav pre pľúcne choroby v Novej Polianke poskytuje liečebnú a 
diagnostickú starostlivosť  
 dospelým (od 15 rokov) občanom Slovenskej republiky na základe zmlúv so zdravotnými 
poisťovňami v SR 
 pre samoplatcov 
 pre zahraničných záujemcov. 

Ústav patrí svojím vybavením a komplexnými službami medzi najmodernejšie odborné ústavy na 
Slovensku. Kvalita poskytovaných služieb je garantovaná aj udelením medzinárodného certifikátu 
ISO 9001:2000 pre celý ústav. Výborné klimatické podmienky Vysokých Tatier a hospitalizácia v 
ústave je základom dlhodobého liečebného plánu v prevencii chronických komplikácii u pľúcnych 
ochorení.  

Ambulantná starostlivosť 
 Praktický lekár 
 Pneumologická ambulancia 
 Klinická imunológia a alergológia 

Zdravotná starostlivosť 
 Choroby respiračného systému 
 TBC 
 Imunologické a alergologické choroby 
 Poúrazové a pooperačné stavy 



ZĽAVY  
Hotel a klimatické kúpele  
Tatranské Zruby 
50 % zľava z ubytovania – 
mimosezóna 
30 % zľava z ubytovania – sezóna 
15 % zľava na pobyt „SENIOR“ 
celoročne 

Kúpeľný ústav F.E.Scherera 
Piešťany 
25 % zľava na Komplexný kúpeľný 
pobyt  
20 % zľava z ceny ubytovania s 
raňajkami 
20 % zľava z ceny zdravotníckych 
služieb  



Ďakujeme 
za pozornosť 

www.kupelepn.sk www.kupeletatry.sk 


