
Jedna babka povedala, že aj 
tohtoročný akquapark či 
aquaworld feeling sa odkladá na 
dobu neurčitú. 
Plavecký bazén by mal byť podľa 
dostupných informácii 
sprístupnený od 1.júna tohto 
roku, ale okrem zdraženia 
vstupného nás v podstate nič nové 
nečaká. 
Ako babka potvrdila, na to sme si 
už rokmi mohli zvyknúť a teda 
nezostáva nám nič iné ako sa 

poddať zvýšeným nárokom inflácie. 
Alebo...v konečnom dôsledku by efektívnym riešením mohlo byť použitie 
Vernostnej karty obyvateľa, ktorú ste (pokiaľ nedĺžite mestu) mohli obdržať v roku 
2007  (s malým darčekom, ktorý mne osobne ešte nestihli doručiť) vďaka spolupráci 
mesta Tornaľa (do prkna, takmer som sem pridala a.s.) a OTP Banky Slovensko a.s., 
ktorá sa voči občanovi zaväzuje poskytnúť mu rôznorodé zľavy, citujem: „Držiteľ 
karty Tornaľa obdrží zľavu pri kúpe vstupeniek na plážové kúpalisko v Tornali“1 
Ako sme sa mohli dočítať v tohtoročnom  marcovom vydaní mesačníka Tornaľské noviny, 
celosvetová kríza síce prepísala priebeh investície do nášho plážového kúpaliska, ale 
nezmazala všetku nádej. 
Opierajúc sa o holé fakty, už v roku 2008  nás Gemerský týždenník Korzár2 informoval 
o ukončovacích respektíve finálnych prácach ohľadom monumentálneho vrtu a tak si 
myslím, že škoda zúfať, k stanovenému cieľu máme celkom blízko, nehovoriac o tom, že 
rámcovú zmluvu podpísali všetky zúčastnené strany. 
Akurát nechápem vetu z marcového vydania tohtoročných Tornaľských novín so zaujímavým 
slovosledom :  
„Podľa posledných výsledkov výskumu je pravdepodobné, že tento geologický útvar sa 

nachádza na tektonickom lome, čo naznačí na možný výskyt termálnej vody. Keď sa to 

potvrdí na 100 percent, môžeme skonštatovať, že tornaľské kúpalisko má budúcnosť, a má 

význam do toho investovať“3 

Nuž...ak sa to nepotvrdí na 100%, sme bohatší o ďalšiu skúsenosť a ďalšieho Čestného 
občana mesta Tornaľa v podobe pána Telenského.4 
 

                                                             
1 http://www.mestotornala.sk 
 
2 http://korzar.sme.sk/c/4433050/v-tornali-zacinaju-s-pracami-na-kupalisku.html 
 
3 http://www.mestotornala.sk/tornalske-    
noviny.phtml?id_menu=30800&module_action__69646__id_clanok=13735#m_69646 
 
4 http://www.inforoznava.sk/infogemer/popradske-aquacity-najlepsie-bude-takym-aj-aqua-world-tornala 
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Dodáva to nášmu mestu taký ten nezrozumiteľný 
vnútropolitický šmrnc! Bol by v tom čert, keby 
som sa do toho rozumela a tak len „počendešku“ 
závidím. Ja osobne by som udeľovala čestné 
občianstva aj zúfalým mladým ľuďom, ktorí sa 
napriek nepriazni okolia rozhodli v našom meste 

usadiť, zotrvať a priložiť ruku k dielu...tomu sa podľa môjho osobného názoru hovorí 
„čestné“ občianstvo. 
A tak ja „nečestná“ občianka nášho mesta Vám oznamujem, že som babku nechala babkou 
a pre istotu som sa rozbehla do „cestovky“.  Aby som z leta nemala veľké H, malé o, rímsku 
V, n+o1 ...oddych pri mori v Grécku s vrúcnou spomienkou na tornaľské aqua hocičo to istí! 
Nesmúťte, určite Vám pošlem pohľadnicu :)...dám si tú námahu a budem natoľko čestná. 
 

Vaša Dadka 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
1 Úžasný výrok osôbky, ktorá zastáva dôležité miesto v mojom živote :) 
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KO4CEPT 4ÁŠHO AQUAWORLD - U  
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Pre porovnanie cien vstupeniek pripájam náš lanský a tohtoročný „lajstrom“, ako aj 
ceny vstupeniek obľúbených kúpalísk, ktorým sa pomaly, ale isto začíname cenovo(!!!) 
vyrovnávať. 

Sumy vstupného 

Tento rok 

Dospelá osoba: 

• 8.00 - 19.00 h    3,50 € 

• 15.00 - 19.00 h    2 € 
• 19.00 - 22.00 h    0,50 € 

Študenti, dôchodcovia 

• 8.00 - 19.00 h    2,50 € 
• 15.00 - 19.00 h    1,50 € 

• 19.00 - 22.00 h    0,50 € 

Deti (3-15 rokov) 

• 8.00 - 19.00 h    1,50 € 

• 15.00 - 19.00 h    1,00 € 
• 19.00 - 22.00 h    0,50 € 

Držitelia preukazov ŤP, ZŤP, ZŤP-S: vstup bezplatný.  

 

Minulý rok 

 

Dospelá osoba 

• 8.00 - 19.00 h    80 Sk (2,66 €) 

• 15.00 - 19.00 h    50 Sk (1,66 €) 
• 19.00 - 22.00 h    30 Sk (1 €) 

Študenti, dôchodcovia 

• 8.00 - 19.00 h    60 Sk (1,99 €) 
• 15.00 - 19.00 h    40 Sk (1,33 €) 

• 19.00 - 22.00 h    30 Sk (1 €) 

Deti (3-15 rokov) 

• 8.00 - 19.00 h    40 Sk (1,33 €) 

• 15.00 - 19.00 h 30 Sk (1 €) 
• 19.00 - 22.00 h 30 Sk (1 €) 
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Držitelia preukazov ŤP, ZŤP, ZŤP-S: vstup bezplatný.1 

Zdroj: Clean, s. r. o., Tornaľa 

ŠTÚROVO 
 

Súčasťou kúpaliskového areálu sú solária s celkovou plochou 6000m2, vodná šmýkačka 
- tobogán a zatrávnené plochy, zatienené aj slnečné, s možnosťou využitia na rekreačné 
športy. Na rekreačné športovanie možno využiť jazero s vodnou plochou takmer 2ha, 4 
tenisové kurty, minigolf, stolný tenis, autodrom a motorové člnky.  

Návštevníci majú k dispozícii 8 bazénov, z toho dva - vnútorný plavecký (32 °C) a vonkajší 
sedací (36 °C) patria ku krytej plavárni. Plaváreň je za nepriaznivého počasia otvorená celý deň, 
inak od siedmej večer až do polnoci. Vo vonkajšom areáli je veľký plavecký bazén (26 - 28 °C), 
menší rodinný bazén Delfín (30 °C), detský bazén (32 °C) a relaxačný bazén Hviezda (30 °C).  

Vstupenka celodenná od 1.6.-31.8. 

Dospelá osoba 5,00 € 150,63 Sk  

Deti 4-15r. 2,50 € 75,32 Sk 

Vstupenka od 17:00 hod. 

Dospelá osoba 3,00 € 90,38 Sk 

Deti 4-15r. 1,50 € 45,19 Sk 

Vstupenka mimo hlavnej sezóny (1.5-31.5, 1.9-21.9) 

Dospelá osoba 3,35 € 100,92 Sk 

Deti 4-15r. 1,65 € 49,71 Sk  

 

Termálne kúpalisko - Vrbov 

Termálne kúpalisko Vrbov sa nachádza neďaleko obce Vrbov, 7 
km južne od Kežmarku, v prekrásnom prostredí Vysokých Tatier. 
V areáli termálneho kúpaliska sa nachádza sedem bazénov, 
z toho sú tri detské. Teplota vody v bazénoch: od 26o C do 
38oC 

Vstupenka od 10,00 do 20,00hod 

Dospelá osoba 5 €/150,63 Sk 

Ďieťa, ZŤP, senior 3,50 €/105,44 Sk 

                                                             
1 Zdroj: http://korzar.sme.sk/c/4868019/mestske-kupalisko-v-tornali-zdrazelo.html alebo 
http://www.cleantornala.sk/?page=cennik 
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Vstupenka od 15,00 do 20,00hod 

Dospelá osoba 3,50 €/105,44 Sk 

Ďieťa, ZŤP, senior 1,50 €/45,16 Sk 

 

Bojnice - termálne kúpalisko Čajka 

Letné kúpalisko Čajka leží v prekrásnej scenérii v blízkosti 
bojnického zámku a zoologickej záhrady. Areál je svahovitý, 
zalesnený, s voľnými lúkami. 
Kúpalisko Čajka Bojnice má tri bazény (jeden veľký plavecký 
50x22 m, dva detské 12x8, 8x8 m) v ktorých je počas sezóny 
priezračná termálna voda s teplotou od 26°C do 30° C.  

Pre rozptýlenie a zábavu návštevníkov sa v areáli 
kúpaliska nachádza vodná kĺzačka, detské pieskovisko, 
detská nafukovacia skákačka, volejbalové ihriská, 
hojdačky a množstvo voľných plôch pre rekreačné vyžitie.  

Vstupenka celodenná  

Dospelá osoba 3.99 € /120,2 Sk 

ZŤP  1.66 € /50,01 Sk 

Vstupenka po 14 hod.  

Dospelá osoba 3.33 € /100,32 Skk 

ZŤP  1.66 € /50,01 Sk 

Vstupenka po 15 hod.  

Dospelá osoba 2.66 € /80,14 Sk 

ZŤP  1.66 € /50,01 Sk 

 

 Termálne kúpalisko - Rajecké Teplice 

Rajecké Teplice, známe vyše 600 rokov, patria k najpríťažlivejším 
kúpeľom na Slovensku. Nachádzajú sa uprostred ihličnatých lesov 
Strážovských vrchov a Malej Fatry na severe stredného Slovenska 
v oblasti bohatej na minerálne vody. Žriedla termálnych 
prameňov typu akratoteriem majú vďaka 38°C teplej vode 
vynikajúce liečivé účinky. Areál termálneho kúpaliska tvorí 7 
bazénov pre všetky kategórie návštevníkov, s najväčším 
plaveckým bazénom 50 x 21 m a s hĺbkou 1,8 m a dvoma 
veľkými bazénmi o rozmeroch 25 x 12,5 m s hĺbkou 1,2 m. V 
areáli je plážový volejbal, minigolf, stolnotenisové stoly, 
basketbalové koše. Atrakcie pre deti - tobogán, aquadrom, 
šmýkačky, preliezačky, pieskovisko. 
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Do 16:00 Po-Pia: So-Ne: 

Dospelá osoba 3,98 €  4,32 €  

Deti do 15 rokov 2,66 €  1,99 €  

po 16:00hod. Po-Pia: So-Ne: 

Dospelá osoba 3,32 €  3,32 €  

Deti do 120cm 1,99 € 1,99 € 

Osoby do 90 cm - vstup 
voľný. 

 
 
Zdroj: http://www.kupaliska.jagun.net/ 
Foto: http://sk.tixik.com/image-151094.htm 
 

 
 
 


