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TERMÁLNE KÚPALISKO

Termálny prameň na kúpalisku Veľký Me-
der má špecifické geotermálne zloženie, 
na základe ktorého má blahodárne a  lie-
čebné účinky. Obsahuje Na, K, NH4, Fe, Ca2, 
Mg2, NO3 a  Cl. Napomáha liečiť problémy 
pohybového ústrojenstva, chrbtice, tiež 
ochorenia kĺbov, svalovú únavu a  celko-
vo prispieva k  regenerácii organizmu. Dva 
termálne pramene vyvierajú z  hĺbky asi 
1500 m a majú teplotu od 56 do 77 °C.

Kúpalisko bolo otvorené pre kúpeľných 
hostí v  roku 1974. Areál je obklopený le-
soparkom s výmerou 100 ha. V roku 2004 
prišlo k rozsiahlej rekonštrukcii areálu, kto-
rý sa premenoval na Thermalpark — Ther-
mal Corvinus Veľký Meder.

Nachádza sa tu deväť bazénov s  ter-
málnou vodou, ktorých teplota je od 26 do 
38 °C. Krytý komplex ponúka štyri bazény 
s  atrakciami, vonkajší komplex tri bazény; 
dva bazény sú polokryté.

Kapacita kúpaliska je 5500 ľudí den-
ne. Otvorené je 365 dní v roku. K zvýšeniu 
spokojnosti prevádzkovateľa, návštevní-
kov i hygienického dozoru sa areál naďalej 
priebežne rekonštruuje, posledné rozší-
renie areálu sa uskutočnilo v rokoch 2018 
a 2019.

Pod vedením Ing.  arch Csaby Ambrusa 
z  architektonického ateliéru ADIF,  s.  r.  o., 
z  Dunajskej Stredy bol vypracovaný ná-

vrh rozšírenia vonkajšej časti rekreačných 
plôch thermalparku, kde predmetom 
rozšírenia bol komplex troch bazénov  — 
Vlnový bazén, Skokanský bazén a  bazén 
Divoká rieka (so všetkými pomocnými 
a prevádzkovými priestormi a miestnosťa-
mi technológie).

Technické údaje stavby
• ZAČIATOK STAVBY: marec 2018
• UKONČENIE STAVBY: jún 2019
• INVESTOR: Termál, s. r. o., Veľký Meder
• INVESTIČNÉ NÁKLADY: cca 4,5 mil. eur
• DODÁVATEĽ STAVBY:  

OSP Danubius DS, s. r. o., Šamorín
• DODÁVATEĽ STAVEBNEJ CHÉMIE: 

Schomburg Slovensko, s. r. o., Bratislava

Pod vedením skúseného stavbyvedúceho 
a pracovníkov dodávateľa stavby sa poda-
rilo skutočne hodnotné dielo, ktoré slúži 
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Veľký Meder je mesto, ktoré sa nachádza na južnom Slovensku v Podunajskej 
nížine, cca 35 km od Komárna, 65 km od Bratislavy a 25 km od maďarského 
mesta Györ. Skôr narodení poznajú toto mesto, známe predovšetkým termálnymi 
prameňmi, pod názvom Čalovo (názov v rokoch 1948—1990). Potom sa mu navrátil 
pôvodný názov a dnes Veľký Meder navštevujú turisti zo Slovenska, Poľska, Čiech 
a z Maďarska. Práve o maďarských návštevníkov tu nie je núdza, mesto je totiž 
obývané prevažne obyvateľmi maďarskej národnosti (84,5 % podľa sčítania ľudu 
z roku 2011). Po maďarsky sa Veľký Meder povie Nagymegyer. Veľký Meder je dnes 
vyhľadávaný predovšetkým kvôli termálnym prameňom.
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návštevníkom pre oddych, radosť a  zába-
vu.

Spoločnosť OSP Danubius DS vznikla 
v  rámci prvej vlny kupónovej privatizá-
cie transformáciou štátneho podniku OSP 
Dunajská Streda. Do svojej dnešnej podoby 
sa pretransformovala v roku 1999, kedy sa 
vytvoril kvalitný riadiaci manažment a sku-
piny odborníkov rôznych profesií, priprave-
ných realizovať aj technicky náročné stavby. 
Firma je držiteľom medzinárodne uznané-
ho certifikátu STN EN ISO 9001:2000 v ob-
lasti vykonávania stavebnej činnosti.

STAVEBNÁ CHÉMIA SCHOMBURG

Plochy vonkajších bazénov (cca  6200 m2, 
vrátane cca 1200 metrov pracovných škár) 
boli utesnené pomocou tesniacich ple-
chov AQUAFIN-CJ5 a  bentonitových pásov 
AQUAFIN-CJ3. Dilatačné škáry (75 bm) boli 
utesnené pomocou tesniaceho pásu AQU-
ADIL-DA24.

Vysprávky a  vyrovnávky betónových 
stien boli realizované s  materiálom SOLO-
CRET-15.

Izolácie stien a  dná bazénov boli ná-
sledne zaizolované dvojzložkovou tes-
niacou hmotou AQUAFIN-2 K/M PLUS. Všet-
ky detaily  — prestupy, rohy, kúty, trysky, 
pracovné a  dilatačné škáry  — boli v  izo-
lácii prepracované páskou ASO-DICHT-
BAND-2000 a  ASO-DICHTBAND-2000S . Pre-
stupy rúr a  trysiek boli ošetrené hmotou 
ASODUR-GBM a  ASOFLEX-SDM a  tesniacimi 
manžetami ASO-DICHTMANSCHETTE.

Lepenie bolo do pružných dvojzložko-
vých lepidiel UNIFIX-2 K/6 a MONOFLEX 2 K/6, 
ktorých použitie si vyžadovala vyššia ná-
ročnosť lepeného obkladu (Agrob Buchtal).

Škárovanie bolo realizované minerálnou 
škárovacou hmotou HF 05-BRILLANTFUGE 
(divoká rieka a  skokanský bazén). Vlnový 
bazén bol z hľadiska vyššej náročnosti po-
užívania (vlnobitie) škárovaný epoxidovou 
škárovacou hmotou ASODUR-DESIGN. Do 
všetkých pracovných škár, rohov, kútov, 
prestupov, kde boli potrebné pružné spoje, 
boli aplikované pružné tesniace tmely ES-
COSIL-2000 UW a ESCOSIL-2000 ST.

Použitie stavebnej chémie na rozšíre-
ní kúpaliska vo Veľkom Mederi je jednou 
z  väčších akcií firmy Schomburg na Slo-
vensku.

SLUŽBY V AREÁLI A OTVÁRACIA DOBA

Okrem bazénov, ponúka areál návštevní-
kom saunacentrum so štyrmi druhmi sáun 
(infra, parná, bylinková a  fínska), vírivku, 
magnetoterapiu, akupresúrne masážne 
lôžko Ceragem a  masážny salón posky-
tujúci niekoľko druhov masáží  — klasickú, 
relaxačnú, športovú, aromaterapeutickú, 
Jade kameň alebo akupresúru.

Salón krásy ponúka zdravotnú pedikúru, 
lakovanie nechtov, kompletnú kozmetiku, 
korekciu obočia, farbenie obočia a  mihál-
nic, mikromasáž tváre, depiláciu tvárových 

CENNÍK VSTUPOV 
THERMAL CORVINUS

Pondelok až piatok  
mimo sezónu Víkendy a sezóna

3 hod. deň 3 hod. deň

Dospelý 8,50 € 10 € 9,50 € 11 €

Dieťa do 3 rokov zdarma

Dieťa 3—15 rokov, ZŤP 6 € 7 € 7 € 8 €

Senior 62+ 7,50 € 8,50 € 8,50 € 9,50 €

Rodina 2+1 — 21,50 € — 27 €

Balíček pre starých rodičov — 17 € — 24 €

Saunový svet 5 € za hodinu
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častí a  nôh, bahenné zábaly, základnú 
a francúzsku manikúru a líčenie.

Ďalej je v  ponuke vzdelávací kurz ma-
sáže kojencov, ktorý prebieha v  malých 
skupinách pod vedením novorodeneckých 
sestier s  medzinárodným certifikátom in-
štruktorov CIMI.

Soľná jaskyňa má na podlahe rozsypanú 
morskú soľ z Mŕtveho a Jadranského mora. 
Vzduch je nasýtený vysokou koncentráciou 
solí s obsahom jódu, brómu, draslíka, váp-
nika, horčíka, železa a  ďalších prvkov. Po-
byt v jaskyni pomáha liečiť astmu, infekcie 
dýchacích ciest, alergie rôzneho pôvodu, 
zápaly, chronickú nádchu, dermatologic-
ké ochorenia, ochorenia tráviaceho traktu, 
neurózy, stavy prepracovanosti a  tiež od-
búrava tukové zásoby a celulitídu.

Občerstvenie je zabezpečené vo vnú-
torných a  vonkajších priestoroch v  niekoľ-
kých reštauráciách a bufetoch, kaviarňach 
a  baroch, ktoré poskytujú širokú ponuku 
jedál a nápojov.

Aquaerobik prebieha denne v  letných 
mesiacoch od 1. júla do 31 augusta.

V  ponuke je ďalej detské ihrisko Hrad 
Orliaka morského a lanový park Tarzania.

Parkovanie stojí 3 eurá za deň, ubyto-
vanie je možné v  okolitých penziónoch, 
apartmánoch a hoteloch.

Kúpalisko je otvorené denne od 9 do 
21 hodin.

Foto: Tibor Wallner a archív prevádzkovateľa

Kontakty

Termálne kúpalisko a aquapark
Termál, s. r. o.
Promenádna 3221/20
932 01 Veľký Meder
www.termalcorvinus.sk

Dodavateľ stavebnej chémie
Schomburg Slovensko, s. r. o.
Rybničná 38/F, 831 06 Bratislava

O autorovi
Ing.  Tibor Wallner je spolupracovníkem dceřiné společnosti 
a výhradního dovozce výrobků německého výrobce Schom-
burg od 1. listopadu 1994. Slaví tedy právě v těchto dnech ne-
uvěřitelné 25. pracovní jubileum!

Jsme hrdí na spolupráci s ním a na řadu nádherných objek-
tů, které jsme s jeho pomocí dokázali na Slovensku spolure-
alizovat. Jsou jich stovky! Veľký Meder je jedním z nich a my si 
dovolujeme Ing. Wallnerovi i  touto cestou poděkovat za jeho mimořádnou profesi-
onalitu, loajalitu, pozitivní energii, neutuchající poradenskou činnost a hluboce lidský 
přístup k zákazníkům i kolegům.

Albert Schomburg, Schomburg GmbH & Co. KG 

Ing. Jitka Tietjen, jednatelka Schomburg Slovensko, s. r. o.
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