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Aj keď dopady hospodárskej krízy pocítili slovenské kúpele naplno už vlani, jej odozvy sú stále
prítomné aj v tomto roku. Kúpele Dudince a.s., ktoré pred niekoľkými dňami získali druhé
miesto v hodnotení odliečených pacientov - klientov poisťovne Dôvera, vyvíjajú od začiatku roka
maximálne úsilie na to, aby sa oproti vlaňajšku čísla návštevnosti zlepšili.          &quot;Dopady
krízy môžu byť tento rok ešte výraznejšie a preto sa naši pracovníci snažia, aby čísla
návštevnosti neboli horšie,&quot; povedala TASR manažérka kúpeľov Jana Hanáková.       
Kúpele vlani utŕžili za služby 5,72 milióna eur, predvlani to však bolo asi o 700.000 eur viac.
Vlaňajší zisk 870.145 eur bol len mierne nižší ako v roku 2008. V kúpeľoch mali vlani 9748 hostí
(z toho asi 20% zo zahraničia), no predvlani ich bolo ešte o štvrtinu viac. Potešiteľné je, že sa
podarilo udržať asi tretinový podiel domácich klientov, ktorým hradia pobyt poisťovne.        Aj
napriek neľahkej situácii kúpele neustále investujú. Najväčšie náklady v tomto roku vynaložili do
obnovy interiéru izieb v kúpeľnom dome (KD) Smaragd. Pripravuje sa aj výmena starého
povrchu kúpeľného bazénu za moderný, s pozinkovaným povrchom.        Kúpele si zakladajú
najmä na slovenských klientoch, jednak takých, ktorým hradia pobyt poisťovne, ale aj na
samoplatcoch. Zo zahraničia tvoria najväčšie počty už niekoľko rokov Česi a Nemci. Vracajú sa
aj návštevníci z Rakúska. Hospodárska kríza a nevýhodný kurz domácich mien oproti euru však
vlani podstatne znížil počty klientov z Maďarska.        Majoritným vlastníkom akcií kúpeľov sa v
roku 2002 stala spoločnosť Kúpele Dudince a.s. Jednou z prvých investícií bola rekonštrukcia
tepelného hospodárstva kúpeľných domov. V nasledujúcich rokoch sa investovalo do obnovy
kúpeľného domu Rubín. Rekonštrukciou prešlo aj oddelenie balneoterapie a obnovilo sa aj
priľahlé kúpalisko Dudinka. Len v rokoch 2007 až 2008 preinvestovali v kúpeľoch asi 250
miliónov vtedajších korún. Časť získali aj z fondov Európskej únie. 
 V kúpeľoch, ktoré boli kedysi známe liečbou ochorení pohybového aparátu, sa dnes liečia aj
pacienti so srdcovo-cievnymi a nervovými ochoreniami.        Kúpele otvárajú tohtoročnú letnú
sezónu nadchádzajúci víkend a to kultúrno-spoločenským podujatím na miestnom amfiteátri. Už
v piatok 21. mája otvoria aj prevádzku na kúpalisku Dudinka.        Dudince lákajú návštevníkov
nielen kúpeľmi a liečivou vodou, ale aj svojou polohou a podnebím, vhodným na trávenie
dovoleniek a voľného času. Sú totiž miestom s najväčším počtom slnečných dní v roku.
Mestečko má síce len 1500 obyvateľov, ale až 2200 lôžok v kúpeľných domoch, hoteloch a
penziónoch. 
 Dudince 19. mája (TASR)
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