
SMERNICA 

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky 
z 30. septembra 1999 č. 7/1999-4 

na vykonávanie speleoterapeutických pobytov vo vyhradených 
priestoroch 

sprístupnených jaskýň 

Článok 1 
Úvodné ustanovenie 

Táto smernica upravuje vykonávanie speleoterapeutických pobytov vo vyhradených priestoroch 

sprístupnených jaskýň. 

Článok 2 
Zmluvné vzťahy 

1. Správa slovenských jaskýň (ďalej len SSJ) umožní vstup a pobyt vo vyhradených priestoroch 

jaskýň účastníkom speleoterapie v zmysle článku 1 a článku 2 medzirezortnej Dohody o 

spolupráci v oblasti vykonávania speleoterapie medzi Ministerstvom životného prostredia 

Slovenskej republiky a Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „Dohoda“). 

Pobyt sa realizuje formou vzájomnej zmluvy, ktorú realizátor uzatvára s akreditovaným 

subjektom. 

2. Činnosť v podzemí musí byť vykonávaná v súlade s platnými právnymi predpismi a usmerňovaná v 

zmysle prípadných právnych úprav. 

3. Pri realizácii speleoterapie vstupujú zúčastnené strany do právneho vzťahu v zmysle článku 7 

„Dohody“ formou vzájomnej zmluvy, ktorá musí obsahovať miesto výkonu speleoterapie, počet 

účastníkov a dobu pobytu, materiálne a zdravotnícke vybavenie vyhradených priestorov, 

poplatok za pobyt účastníkov počas trvania zmluvného vzťahu a fakturáciu, odsúhlasený 

harmonogram a bezpečnostné a ochranárske opatrenia. 

4. Harmonogram vstupov do jaskyne odsúhlasuje za SSJ vedúci úseku prevádzky, zodpovedný 

pracovník úseku ochrany jaskýň v súčinnosti so správcom jaskyne, ktorý zodpovedá súčasne za 

dodržiavanie bezpečnostných, ochranárskych zásad, od vstupu účastníkov pobytu do doby ich 

výstupu z jaskyne. 

5. Materiálne a zdravotnícke vybavenie zabezpečuje realizátor speleoterapeutických pobytov po 

odsúhlasení so SSJ. 

6. Cena za pobyt účastníkov sa stanovuje pri uzatváraní zmluvy za príslušné obdobie. 

7. Počet osôb, zúčastňujúcich sa pobytu, je limitovaný kapacitou vyhradených priestorov jaskyne, 

maximálne však 40 osôb na jeden vstup. SSJ zabezpečí vykonávanie denných záznamov o počte 

účastníkov terapie, jej priebehu a iné. Tieto musia byť k nahliadnutiu u správcu jaskyne. 

8. Pobyty sa musia vykonávať tak, aby nebola rušená vlastná prevádzka jaskyne. 

Článok 3 
Ochrana jaskynného prostredia 



Poškodzovať kvapľovú výzdobu, fajčiť a znečisťovať jaskynné priestory odpadkami je zakázané. V 

prípade, kde si to podmienky v jaskyni vyžadujú, musí byť zabezpečený ochranársky dozor zo strany 

správy jaskyne. 

Článok 4 
Bezpečnosť účastníkov v podzemí 

1. Priestory jaskyne, určené pre uvedené účely, musia byť každoročne prehliadané komisiou, ktorá 

vykonáva komplexné bezpečnostné previerky. Závady musia byť odstránené. Takto pripravené 

priestory musia byť písomne odovzdané organizácii, ktorá je realizátorom pobytov. Záznam o 

odovzdaní sa vykonáva do denníka jaskyne s podpismi zodpovedných pracovníkov. 

2. V súlade s ods. § 0110 Bezpečnostného predpisu č. 3000/75 SBÚ musia byť pracovníci 

zdravotného dozoru oboznámení s príslušnými ustanoveniami havarijného plánu jaskyne. O 

oboznámení sa vykonáva záznam do denníka jaskyne. 

3. Vstupovať do priestorov jaskyne môžu účastníci pobytu len so súhlasom zodpovedného 

pracovníka správy jaskyne a len s určenými zodpovednými pracovníkmi zdravotnej služby. 

4. So skupinou pacientov musia byť vždy minimálne dvaja pracovníci stáleho zdravotného dozoru, 

ktorí sú plne zodpovední za zdravotný stav účastníkov pobytu. V prípade, že niektorého z 

pacientov bude treba vyviesť z jaskyne von, nesmie ísť sám, ale vždy v sprievode zdravotného 

dozoru. 

5. Zdravotný personál musí byť preukázateľne poučený o zaobchádzaní s elektrickým zariadením – 

prepínačmi. O poučení musí mať správca jaskyne písomný záznam v denníku jaskyne s podpismi 

zodpovedných pracovníkov. Osoby nepoučené nemajú právo vstupu do jaskyne bez sprievodu 

stáleho zamestnanca jaskyne. 

6. Zdravotný personál musí byť vybavený vlastnými náhradnými zdrojmi svetla – baterkami (na 20 

osôb najmenej 4 ks svietidiel), vstup bez svietidiel je prísne zakázaný. 

7. Robiť akékoľvek zásahy do elektrického alebo iného zariadenia jaskyne je prísne zakázané. 

8. Vstupovať do jaskyne samostatne, alebo z nej vychádzať bez dozoru a vstupovať do iných častí 

jaskyne, okrem tých, ktoré boli vyčlenené na liečbu, je prísne zakázané. 

9. Vo vyhradenom priestore musí byť umiestnené vhodné signalizačné zariadenie, prepojené do 

kancelárie správy jaskyne. 

10. V prípade vypnutia elektrického prúdu je povinný zodpovedný pracovník stáleho dozoru okamžite 

zistiť dorozumievacím zariadením príčinu poruchy, resp. poslať ďalšieho pracovníka von z 

jaskyne, aby sa informoval na správe jaskyne o príčine vzniku poruchy. Zdravotný personál vo 

vyhradenom priestore použije náhradné elektrické svietidlá a riadi sa ustanoveniami havarijného 

plánu jaskyne. 

11. Poruchu elektrického zariadenia, opadávanie drobných skalných úlomkov zo stropov, resp. 

akýkoľvek vznik mimoriadnej udalosti je povinný zodpovedný vedúci zdravotného dozoru 

okamžite hlásiť na správu jaskyne. Vznik mimoriadnej udalosti musí správca okamžite hlásiť 

podľa ustanovení havarijného plánu. 

Článok 5 
Záverečné ustanovenie 

Táto smernica nadobúda účinnosť 1. októbra 1999. 

László  M i k l ó s  

minister životného prostredia Slovenskej republiky 
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