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D rţíte v ruke ďalšie číslo nášho časopisu, 

ktorý sme začali vydávať v minulom roku. 

Vedenie kúpeľov sa takouto formou rozhodlo pokra-

čovať v informovaní nielen vás, kúpeľných hostí, 

ale aj širšej verejnosti. O tom, čím ţijú naše kúpele, 

čo sa nám podarilo zlepšiť, aké nové sluţby, či lie-

čebné postupy sme pripravili, ale aj o tom, s akými 

problémami, ba často aj neprajnosťou sa boríme. 

V tomto čísle si chceme pripomenúť osobnosť 

posledného šľachtického majiteľa bojnického pan-

stva grófa Jána Pálfiho, ktorý okrem toho, ţe sa do 

histórie zapísal prestavbou bojnického hradu na honos-

ný romantický zámok, má veľkú zásluhu aj na rozvoji 

kúpeľov. V tomto roku si totiţ pripomíname stode-

siate výročie od jeho smrti. Prínosom k poznaniu his-

tórie je kniha Bojnice na starých pohľadniciach, ktorú 

sme uvítali do ţivota v závere minulého roka. 

Pravdaţe, chceme sa aj pochváliť dobrými výsled-

kami za vlaňajší rok. Naše kúpele totiţ uţ dlhé roky 

patria medzi najnavštevovanejšie spomedzi všetkých 

podobných kúpeľných zariadení na Slovensku. Pritom 

sú aj ekonomicky úspešné, čo umoţňuje ich neustá-

ly rozvoj a skrášľovanie prostredia. Môţu sa o tom 

presvedčiť kúpeľní hostia zo Slovenska i zo zahra-

ničia, ktorí sa k nám pravidelne vracajú. Je to znakom 

toho, ţe sa im u nás 

páči. Dôkazom sú 

aj pochvalné a ďa-

kovné zápisy v knihe 

prianí a sťaţností, 

ale aj listy, ktoré nám 

posielajú. 

Určite si prečí-

tajte pravidelný roz-

hovor s generálnym 

riaditeľom našej 

akciovej spoločnosti 

Kúpele Bojnice inţi-

nierom Slavomírom Eliášom. Hodnotí v ňom rok 2017 

a informuje o cieľoch a zámeroch v tomto roku. Pre 

turistov a návštevníkov Bojníc sú iste zaujímavé 

informácie o tom, aká je situácia pri avizovaných 

smelých plánoch výstavby moderného akvaparku 

na termálnom kúpalisku Čajka. Ale tieţ ako je to je, 

či bude, so zatvorenou takzvanou „malou“, ale aj 

plánovanou „veľkou“ vyhliadkou nad Bojnicami. 

Ešte vám všetkým čitateľom pripomínam, ţe sa 

môţete stať spolutvorcami nášho časopisu, ak nám 

napíšete svoje postrehy, dobré, ale aj negatívne skú-

senosti z pobytu v kúpeľoch, a moţno aj z prechá-

dzok v ich okolí. Adresu redakcie a ďalšie kontakty 

nájdete v tiráţi na 11. strane tohto časopisu. 

Vážení čitatelia, milí 
kúpeľní hostia! 

JUDr. Ctibor STACHA 

predseda redakčnej rady 

a predseda dozornej rady Kúpele Bojnice, a. s. 

Vianočná a novoročná výzdoba celého areálu kúpeľov, počas dňa aj v noci, bola úţasná. Tak, ako bola Bašta pri 

prameni. Foto: B. Ondro 
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NAŠÍM CIEĽOM JE ZVYŠOVAŤ 

KVALITU SLUŢIEB 

Tak ako v minulých číslach nášho časopisu prinášame rozhovor s predsedom predstavenstva 

a generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti Kúpele Bojnice Ing. Slavomírom ELIAŠOM.  

Odpovedá na to, ako kúpele zavŕšili rok 2017, ale hovorí aj o zámeroch na tento rok, spomenie 

skutočnosti, ktoré brzdia rozvojové ciele a prezradí recept ako dosiahnuť, aby akciová spoloč-

nosť bola úspešná, aby boli spokojní kúpeľní hostia aj zamestnanci. 

* V poslednom vlaňajšom rozhovore ste avizovali, 

že uplynulý rok sa podľa hospodárskych výsledkov 

zaradí medzi najlepšie v histórii bojnických kúpeľov. 

Splnili sa tieto vaše predpoklady? 

- Môţem s radosťou konštatovať, ţe uvedené pred-

poklady sa naozaj stali skutočnosťou. Dosiahli sme 

hospodársky výsledok vo výške zhruba 3,5 milióna 

eur čo je naozaj doteraz najviac. Pravdaţe, v ruka 

v ruke s týmto výsledkom je takmer stopercentná 

obsadenosť našich ubytovacích kapacít po celý rok. 

To svedčí, ţe naše kúpele sú obľúbené, domáci aj  

zahraniční kúpeľní hostia sa ku nám radi vracajú. 

* Vráťme sa však k záverečným dňom minulého roka. 

Ako ste ich spolu s vašimi pracovníkmi prežili? 

- Posledný týţdeň pred Vianocami sme vyčle-

nili na údrţbu všetkých kúpeľných zariadení. Vtedy 

boli kúpele bez hostí. Ale Nový rok ich uţ prišli pri-

vítať do Bojníc stovky. Pobyt vyuţili, samozrejme, 

na rôzne procedúry, ale aj na veselé silvestrovanie. 

Všetkých prekvapila vysvietená, ţiarivými ozdobami, 

lemovaná javorová aleja, lemujúca horizontálnu ko-

munikáciu nad objektmi kúpeľov, ktorú uţ dokon-

čujeme, treba ešte časť cestičiek a chodníkov vyas-

faltovať. Chceme ju nazvať Aleja Slovanov… 

* …už tradične ste sa však stretli na posedení s vedú-

cimi pracovníkmi. 

- Áno. Bol to pekný večer. Uskutočnil sa v prie-

storoch Bašty pri prameni, zariadení, ktoré si veľmi 

rýchlo obľúbili všetci návštevníci. Najskôr sme zhod-

notili minulý rok. Ja som všetkým poďakoval za dobrú 

robotu, za to, ţe kaţdý svojím dielom prispel k takým 

dobrým výsledkom. Pokrstili sme tam aj novú hod-

notnú knihu Bojnice na starých pohľadniciach, kde 

je značná časť venovaná aj kúpeľom. Potom sme sa 

spoločne zabavili pri cimbalovej muzike. 

* Na stretnutí však nešlo iba o zábavu. Vo svojom prího-

vore ste hovorili tiež o vašej podnikateľskej filozofii 

a priblížili ste aj to, ako sú Kúpele Bojnice vnímané 

po ekonomickej stránke z celoslovenského pohľadu. 

- Minulý rok uverejnil hospodársky týţdenník 

Trend zoznam najúspešnejších slovenských podnikov 

z pohľadu rentability. Zahŕňal päťročné obdobie. Pre 

mnohých ekonómov to bolo určité prekvapenie, pre-

toţe naša akciová spoločnosť sa z osemdesiatich vy-

braných najlepších spoločností bez ohľadu na druh 

podnikania umiestnila na vynikajúcom 51. mieste. 

Prekvapenie preto, ţe kúpeľníctvo nie je z pohľadu 

ziskovosti na úrovni energetických, výrobných a ex-

portných podnikov či bankových inštitúcií alebo 

počítačových firiem. Napriek tomu, dlhé roky sme 



 

najziskovejší zo všetkých 30 slovenských kúpeľných 

podnikov. V rokoch, ktoré týţdenník Trend hodno-

til, sme priemerne dosahovali zisk „iba“ okolo 19 

percent. Nie je tam teda započítaný vlaňajší rok, kedy 

rentabilita vysoko presiahla 20 percent. Predpokladám, 

ţe vďaka tomu by sme mali v spomínanom rebríčku 

postúpiť o niekoľko riadkov vyššie. Myslím si, ţe na 

tieto výsledky môţeme byť všetci spoločne hrdí. A to 

som mojim pracovníkom zdôraznil. 

* V tejto súvislosti ste im predostreli aj vašu filozofiu 

úspešnej organizácie… 

- Vysvetlil som mojim ľuďom, čo je treba v takej 

spoločnosti ako sú kúpele splniť, aby bola úspešná, 

čo má potom vplyv aj na zamestnanosť a, samozrej-

me, z toho sa odvíjajúce mzdy. Prízvukoval som, ţe 

najskôr musíme urobiť pre našich klientov lepšie 

sluţby a prostredie, nové produkty liečebnej rehabi-

litácie, zvýšiť a zmodernizovať lôţkové kapacity, aby 

u nás pobudlo čo najviac spokojných hostí. Aţ ná-

sledne si môţeme pýtať nejaké to euro navyše… 

* Spomenuli ste mzdy. Môžete povedať ako ich ovplyvňu-

jú dobré hospodárske výsledky, o ktorých ste hovorili? 

- Najskôr chcem zdôrazniť, ţe v duchu toho čo sa 

snaţím presadzovať, teda najskôr zvyšovanie úrovne 

sluţieb, skrášľovania areálu a nárast kapacity kúpe-

ľov, všetok zisk, ktoré kúpele vyprodukujú vyuţíva-

me na rozšírenú reprodukciu. Teda jednoducho po-

vedané, neprejeme ich. Ale aj tak, je samozrejmé, ţe 

proporcionálne sa snaţíme zvyšovať aj mzdy. Tak na-

príklad v roku 2016 stúpli mzdy o 14 percent a vlani 

sme našim pracovníkom pridali ďalších 20 percent. 

Zamestnávame dovedna bezmála 350 ľudí. Najvyššie 

ohodnotenie majú špičkoví odborníci v niektorých 

nedostatkových profesiách. Aj vďaka tomu máme 

kolektív stabilizovaný. 

* Prezraďte, čo nového pribudne v kúpeľoch v tomto 

roku, aké pripravujete investície, aké sú vaše predstavy? 

- Alej Slovanov som uţ spomenul. Verím, ţe v jar-

ných mesiacoch, moţno do Veľkej noci, ju sláv-

nostne dáme do uţívania nielen kúpeľným hosťom 

ale aj širokej verejnosti. V našom časopise sme uţ 

viackrát písali o novom rehabilitačnom centre. Ras-

tie v susedstve liečebného domu Lysec a môţem pre-

zradiť, ţe to bude najkrajšia budova v kúpeľoch. Tieţ 

by sme ju chceli dokončiť do leta. 

* Veľké zámery však máte aj s kúpaliskom Čajka… 

- Pôvodne sme chceli uţ koncom minulého roka 

začať s niektorými základnými stavebnými a inţi-

nierskymi sieťami. Zatiaľ sme však prípravy na vy-

budovanie akvaparku a hotela zastavili. Po súhlase 
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Nové rehabilitačné centrum utešene rastie. Bude to najkrajšia štýlová budova v kúpeľoch. 
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pamiatkarov tri subjekty, ktoré ani nie sú zaintereso-

vané na tomto území, vzniesli námietky a poţadujú 

štúdiu dopadu celej stavby na ţivotné prostredie, zná-

mu pod medzinárodnou skratkou EIA. Veď posúďte. 

Aké výhrady alebo obavy o ţivotné prostredie na 

kúpalisku Čajka, ale aj prečo, môţu mať také Horno-

nitrianske bane Prievidza? Alebo občianske zdruţenie 

Naše Bojnice, či kancelária architektov pána Ziaťku. 

Nemyslím si, ţe by akvapark mohol mať negatívny 

vplyv na ţivotné prostredie, skôr naopak. A tak si 

myslím, ţe čoskoro budeme vo výstavbe pokračovať. 

V tejto súvislosti musím povedať, ţe po dlhšom roko-

vaní nám mesto uţ údajne uvoľnilo pozemok pred 

vstupom na kúpalisko, kde v súčasnosti sú nevzhľad-

né predajné stánky a parkovisko. Stánky veľmi rých-

le zlikvidujeme. Plánujeme tam vybudovať dôstojný 

vstupný areál. Bude to také malé pekné námestie 

s fontánou, čo návštevníci Bojníc iste ocenia… 

* Na mesto ste však mali aj ďalšiu požiadavku, ale 

pri nej vám nevyhovelo… 

- Je to tak. Uţ dlhšie bojujeme za moţnosť posta-

viť nad Bojnicami vyhliadkovú veţu. Stavebné povo-

lenie máme. Bude mať zatiaľ 30 metrovú výšku a plá-

nujeme tam preinvestovať 14 miliónov eur. K tejto 

turistickej atrakcii je však potrebná aj určitá infra-

štruktúra pre turistov. Aby napríklad mali kde zapar-

kovať, občerstviť sa, oddýchnuť. Preto sme ţiadali, 

aby nám mesto dalo do prenájmu, alebo predalo 

areál tamojšieho autokempingu. To sa zatiaľ nepo-

darilo. Verím, ţe v budúcnosti aj bojnickí poslanci 

pochopia, čo by pre mesto znamenalo, ak by podľa 

skúseností z iných podobných atrakcií, prišlo ročne 

do Bojníc kvôli vyhliadke ďalších, moţno aj dvesto-

tisíc turistov… 

* V tejto súvislosti je potrebné spomenúť aj takzva-

nú malú vyhliadku, ktorú ste kvôli vandalom museli 

zatvoriť… 

- Určite nezostane natrvalo zatvorená. Predpokla-

dám, ţe ak by sme postavili veľkú vyhliadku a zís-

kali by sme aj autokemping, určite sa tam prebudí 

ţivot, moţno tam bude musieť byť aj stráţna sluţ-

ba. Potom malá vyhliadka uţ nebude pánu bohu za 

chrbtom, a vandali sa neodváţia ničiť ju. 

* Do majetku kúpeľov vraj nedávno prešiel aj hotel 

Regia. Aké máte s ním zámery? 

- Určite si bude vyţadovať komplexnú rekonštruk-

ciu. Moţno splníme aj starodávnu poţiadavku pa-

miatkarov, ktorú presadzovali po jeho postavení, 

zníţiť hotel o niekoľko poschodí, aby nekonkuroval 

majestátnemu Bojnickému zámku. Ale to je ešte 

hudba budúcnosti… 
Za rozhovor poďakoval: (pre) 

Nové moderné ubytovacie priestory pribudnú po dokončení prístavby liečebného domu Mier. 



 

P rvý dotyk s klientom sa v Bojnických kúpeľoch 

odohráva prostredníctvom obchodného odde-

lenia a tu zohráva dôleţitú úlohu Katarína Dolinská. 

Je prvá, ktorá komunikuje s klientmi – samoplatcami, 

poisťovňami, cestovnými kanceláriami a ďalšími 

záujemcami o liečebný pobyt či cez telefón alebo 

internet. Mladá, 34 ročná ţena je svojím vľúdnym prí-

stupom určite pre kúpele veľkým prínosom. 

Keď pred jedenástimi rokmi po absolvovaní 

dvoch stredných škôl prišla z neďalekej obce Cigeľ, 

bola „benjamínkom“ obchodného oddelenia. Kole-

gyne ju bez problémov prijali medzi seba a pomohli 

v prvom zamestnaní. Dnes ona, to čo sa naučila, 

odovzdáva mladším, pretoţe sa postupne stala najstar-

šou v kolektíve. Nemčina, z ktorej maturovala, jej 

v komunikácii pomáha a plánuje sa zdokonaľovať aj 

v anglickom jazyku. Prax v Bojnických kúpeľoch je 

jej „univerzita ţivota“. Nezriedka poradí pri výbere 

klientom, ktorí váhajú nad zoznamom procedúr a oni 

to s vďakou prijímajú. Vypočuje si aj ich ţivotné prí-

behy a trampoty a teší sa spolu s nimi z toho, ako im 

bojnická voda pomáha. 

Nedávno komunikovala s manţelmi, ktorí sa opäť 

na pár týţdňov chystajú do Bojníc. Keďţe hovorili 

po slovensky, fakt, ţe chodia do kúpeľov aţ z ďale-

kej Kanady, zistila aţ z počítača. Patria medzi tých 

klientov, ktorí zo zahraničia prichádzajú do Bojníc 

opakovane. Mnohí z nich privedú so sebou rodinu 

alebo ľudí z firmy. Práve oni poţadujú aj priestory 

na spoločné aktivity, napríklad na cvičenie alebo na 

stretávanie sa. „Vznikajú aj priateľstvá, hostia sa 

zaujímajú o novinky v Bojnických kúpeľoch a ja 

som veľmi rada, že pracujem v takomto ambicióznom 

kolektíve. Veď kde 

sa len pozriete, tam 

sa buduje a zveľa-

ďuje“ – hovorí Kat-

ka Dolinská a po-

kračuje: „Aj keď 

klienti skončia u nás 

pobyt, kontakty sa 

nepretrhnú. Dostá-

vam listy a pohľad-

nice, kde mi píšu ako 

docestovali a ako sa 

majú. Mnohí si rovno 

objednávajú i pobyt 

na ďalšie mesiace. 

A opakované náv-

števy, to je pre nás 

najväčšia odmena. 

Spravujem i našu we-

bovú stránku a sociálne siete. Sleduje ich veľa ľudí 

doma i vo svete a takto dostávajú informácie z prvej 

ruky. Preto sa plánujem zdokonaliť v grafike a v progra-

movaní, aby internetová komunikácia bola pútavej-

šia a atraktívnejšia. Pracovať v takomto kolektíve 

je pre mňa naozaj veľká česť, najmä keď si uvedo-

mím, koľko našich pacientov s vážnym poškodením 

zdravia vrátime do plnohodnotného života. Som sú-

časťou veľkého kolektívu a každý z nás na svojom 

mieste robí pre klienta všetko.“ 

Vedenie Bojnických kúpeľov vníma prácu mladej 

pracovníčky veľmi pozitívne a vkladá do nej veľké 

nádeje pri zvyšovaní počtu hostí a prenocovaní. Kú-

pele majú pred sebou ďalšiu etapu rozvoja a budú 

ešte väčším prínosom pre tento región i Slovensko. 
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Predstavujeme: 

V PRVEJ LÍNII KOMUNIKÁCIE 

Marián Ondáš 
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V Bašte pri prameni, autentickom mieste výveru bojnickej teplice, na prelome rokov privítali do ţivota knihu 

spätú s históriou tohto miesta. Práve voda nás symbolicky oblúkom spojila s týmto prírodným ţivlom, ktorý 

nám dáva silu a prinavracia zdravie. Je pripomienkou i oslavou zaujímavej kapitoly dejín bojnických kúpe-

ľov. Na cestu k čitateľom ju pokropenú „ţivou vodou“ z najmohutnejšieho prameňa vypravil „krstný otec“, 

generálny riaditeľ Ing. Slavomír Eliaš. 

Kniha Bojnice na starých pohľadniciach zostavovateľov Lukáša Grešnera a Imricha Gáplovského je vi-

zuálnou pamäťou tohto starobylého mestečka, ktoré je skutočnou perlou Slovenska. Pohľadnice zo začiatku 

20. storočia nás vracajú do starých čias monarchie, pribliţujú architektúru v sídle pod romantickým Bojnic-

kým zámkom, ktorému pečať dal posledný šľachtický majiteľ gróf Ján Pálfi. Zábery z bojnického námestia 

ţivo pribliţujú sadenie lipovej aleje i atmosféru okolo roku 1900. 

Fotograf a publicista Lukáš Grešner prišiel na nápad vydať túto kniţku po stretnutí s handlovským zbera-

teľom pohľadníc Františkom Kučiakom, ktorý zbierku nezištne zapoţičal. Tvorcovia knihy prostrední c-

tvom pohľadníc mapovali cestu hostí, ktorou prichádzali po ţeleznici do Prievidze a cez drevený most  

a opevnenú bránu do 

Bojníc. Odtiaľ potom 

uţ do kúpeľov. Staré 

pohľadnice nám sprí-

tomnia nielen naj-

staršiu časť kúpeľov 

a átrium zo 17. storo-

čia, ale i Vilu Gabriela 

a Jánov kúpeľ. V ére 

pohľadníc putovalo 

posolstvo zázračných 

uzdravujúcich bojnic-

kých prameňov do 

celého sveta. Túto 

zaujímavú obrazovú 

publikáciu si návštev-

níci kúpeľov môţu 

zakúpiť na recepcii. 

 
 

Snímky: (pre) 

BOJNICE NA STARÝCH 

POHĽADNICIACH 

Marián Ondáš Generálny riaditeľ kúpeľov Ing. S. Eliaš, v kruhu autorov a vzácnych hostí, uvádza do 

ţivota knihu Bojnice na starých pohľadniciach. 



 

Za redaktorom 

Mariánom Ondášom 

Odišiel náhle, bez rozlúčky, v čase prípravy tohto ča-

sopisu. Stihol prichystať iba dva príspevky, ďalšie 

zostali nedokončené v jeho počítači… 

PhDr. Marián Ondáš, dlhoročný redaktor Sloven-

ského rozhlasu všestranne aktívny človek, zomrel 

2. februára 2018. V júni tohto roka by sa bol doţil  

okrúhlej sedemdesiatky. 

Vyštudoval síce drevársku priemyslovku a určitý 

čas aj pracoval v drevárskom priemysle v Uhrovci. 

Ale uţ vtedy prispieval článkami do podnikového 

časopisu a tieţ do okresných novín, kde sa po krát-

kom čase nakoniec stal šéfredaktorom. Cítil potrebu 

doplniť si vzdelanie a tak začal diaľkovo študovať 

ţurnalistiku na Filozofickej fakulte Univerzity Ko-

menského v Bratislave. Štúdium zakončil rigoróz-

nou skúškou, so špecializáciou na rozhlas, 

televíziu a spravodajský film a získal titul 

PhDr. Od roku 1981 začal pracovať pre 

Československý rozhlas ako spravodajca 

na hornej Nitre. V Prievidzi mu zriadili 

štúdio. No región jeho spravodajskej pô-

sobnosti bol oveľa širší a siahal od Topoľ-

čian po Martin. Častokrát ho povolali aj 

do Bratislavy a Prahy, kde moderoval via-

ceré celoštátne relácie. 

Najhlbšiu brázdu predsa len vyoral na 

hornej Nitre. Jeho reportáţe boli vţdy po-

hotové, objektívne a vyváţené, nikdy sa 

neuchyľoval k bulvárnym témam. Bol pri 

všetkých významných udalostiach v regióne, aj o ne-

šťastiach vedel informovať s citom a ľudským prí-

stupom. Neraz sa venoval aj našim kúpeľom. Celé 

Slovensko sa vďaka nemu dozvedelo, čo nové u nás 

môţu návštevníci nájsť. A aby to bolo presvedčivej-

šie, často dal slovo aj kúpeľným hosťom a pacientom. 

„Za posledných pätnásť rokov, čo pôsobím v Bojni-

ciach, som nepoznal takého schopného, objektívne-

ho a pritom nesmierne pracovitého novinára, ktorý 

nielen naše kúpele, ale aj celý región dokázal tak 

vynikajúco spropagovať ako on“, povedal k pôso-

beniu Mariána Ondáša generálny riaditeľ Kúpeľov 

Bojnice Slavomír Eliáš. 

Aj preto, keď sa vedenie kúpeľov v minulom roku 

rozhodlo vydávať vlastný časopis, medzi prvými 

oslovilo práve Mariána, aby sa podieľal na jeho redi-

govaní. Pridal sa ochotne a pri spracovávaní príspev-

kov vhodne vyuţil všetky skúsenosti aj vedomosti 

zo svojej bohatej novinárskej tvorby… 

Budeš nám chýbať Marián, česť tvojej pamiatke!!! 
(r) 
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MIMORIADNE ÚSPEŠNÝ ROK 

A ko mimoriadne úspešný môţeme pre Kúpele Bojnice zhodnotiť uplynulý rok 2017. Počet prenocovaní 

presiahol 200 000, čo je pre nás rekordné číslo a prekonanie aj doteraz najvyššej obsadenosti v histórii kúpe-

ľov. V letných mesiacoch sme boli obsadení do úplného maxima, pričom naša súčasná lôţková kapacita je 

900 lôţok. Zaznamenali sme nárast počtu nielen domácich samoplatcov, ale tieţ klientov, ktorí do kúpeľov 

prichádzajú cez zdravotné poisťovne. Nárast predstavuje pribliţne desať percent. Celkovo hospodársky vý-

sledok za rok 2017 predstavuje 3,5 milióna eur, pred zdanením. Nárast trţieb sa čiastočne odzrkadlil aj na 

náraste miezd. Medziročne to predstavuje 20 percent. 

V minulom roku sme rozšírili našu ponuku rehabilitácie, čo je pre nás kľúčový faktor. Taktieţ neustále 

skrášľujeme prostredie kúpeľov a rozširujeme kúpeľný park. Veríme, ţe v rovnakom trende zlepšovania  

a rozvoja kúpeľov budeme pokračovať i v tomto roku, ţe opäť skvalitníme náš produkt. Uţ čoskoro dáme do 

prevádzky ďalších 24 nových lôţok. 
Ing. Katarína Baláţová, prevádzková riaditeľka 
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Č itatelia si určite všimli, ţe obálka prvého toho-

ročného čísla nášho časopisu je trochu netra-

dičná. Dominuje na nej dobový portrét posledného 

šľachtického majiteľa bojnického panstva grófa Jána 

Františka Pálfiho. V tomto roku si totiţ pripomíname 

110 rokov od jeho smrti. Nielenţe nechal prestavať 

bojnický hrad na romantický zámok, ale treba povedať, 

ţe spolu so svojimi predkami sa významne zaslúţil 

o rozvoj kúpeľov. 

Pálfiovci získali Bojnice s hradom a termálnymi 

ţriedlami v roku 1636. Uţ palatín gróf Pavol Pálfi 

(1590 – 1653), bol úspešným staviteľom. Riadil na-

príklad prestavbu Bratislavského hradu a krátko pred 

svojou smrťou sa pustil aj kúpeľov. Nechal zbúrať 

staré, viac ako storočné kúpeľné objekty, postavené 

ešte Turzovcami a postavil nový kúpeľný dom s hos-

ťovskými izbami a bazénmi. Dodnes v týchto mies-

tach stojí mnohokrát prestavaný kúpeľný dom Mier. 

Ale počas protihabsburského povstania začiatkom 

18. storočia povstalci obliehajúci bojnický hrad kú-

pele, ktoré boli mimo jeho opevneného areálu, znač-

ne poškodili. Potom začali upadať. Panstvo sa totiţ 

zdrţiavalo mimo Bojníc a kúpele dalo do prenájmu. 

Keď správu zdedených rodových majetkov prevzal 

spomínaný gróf Ján František Pálfi (1829 – 1908), 

mal ťaţkú úlohu. Viaceré z majetkov boli zadlţené 

a v zlom stave. Hoci bol zaujatý okrem iného prestav-

bou hradu a bol aj veľkým zberateľom umeleckých 

predmetov, urobil prvé kroky na zlepšenie stavu 

Bojnických kúpeľov. Zakúpil nové medené vane, 

prestaval Ţltý bazén. Komplexnejšia prestavba sa 

však začala aţ po dokončení stavebných prác na 

zámku. V roku 1885 začal s rozsiahlymi opravnými 

prácami. Nechal odvodniť a vysušiť močariny, kto-

ré ľudia poznali ako Cigánsky 

kúpeľ. V tých miestach zaloţil 

park, vysadil stromy vrátane plata-

nov. Nechal vydláţdiť kúpeľný 

dvor, zriadil dva bazény určené 

pre pospolitý ľud. Aj kúpeľná ka-

plnka, postavená v roku 1797, mu-

sela ustúpiť. Prebudovali ju na ča-

káreň a miesto na občerstvenie pre 

hostí. Dnes je v tých priestoroch 

Kaviareň pod platanom. Z kaplnky 

zostala iba veţička… 

A práve v špici veţičky obja-

vili malý poklad, pamiatku z čias 

grófa Pálfiho. Stalo sa tak po po-

ţiari v zrekonštruovanej časti lie-

čebného domu Mier v roku 2001. 

HISTORICKÝ ODKAZ 

Pripomíname si 110 rokov od smrti grófa Jána Františka Pálfiho 



 

Nešťastie sa stalo tesne pred odovzdaním nových 

ubytovacích priestorov pre 150 hostí. Ale iba 50 dní 

trvalo, kým škody po poţiari odstránili. Bolo však 

potrebné opraviť a zrekonštruovať aj poškodenú ve-

ţičku kaplnky. A pri tejto práci objavili aj vyše dve-

storočný odkaz. Nachádzala sa tam listina z roku 

1797, keď kaplnku postavili. Listina napísaná po la-

tinsky uvádza, kto sa o postavenie kaplnky zaslúţil 

a aj zoznam významných svetských aj cirkevných 

predstaviteľov. Pergamen značne poškodil zub času, 

ale uţ je zreštaurovaný a čitateľný (časť z neho sa 

nachádza na obálke). Priloţená tam bola aj ďalšia 

listina z roku 1897, kedy kaplnku reštaurovali, napí-

saná uţ v maďarčine. Sú v nej podobné údaje, ale 

bola v škatuľke, izolovaná proti ohňu. Obsahovala 

vtedajšie platidlá, bankovky aj mince. 

Tieto vzácne artefakty sú v súčasnosti bezpečne 

uloţené v trezore generálneho riaditeľa kúpeľov 

Slavomíra Eliaša. Ako však povedal, nebudú tam 

dlho. „V kúpeľnom dome Mier vybudujeme stálu expo-

zíciu, kde vystavíme všetky tieto historické predmety 

aj s popisom, aby si ich návštevníci mali možnosť po-

zrieť. A do vežičky zasa my uložíme odkaz pre budú-

ce generácie“, dodal generálny riaditeľ. 
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(pre) 

FAŠ IANGOVÁ  ZAB ÍJAČKA 

V  KÚPEĽOCH 

„Také niečo sme veru ešte v žiadnych kúpe-

ľoch nezažili“, konštatovali svorne mnohí 

kúpeľní hostia, keď si priamo v centre kú-

peľov pochutnávali na pečených klobásach, 

„ţobračej“ kaši, kapustnici, chrumkavých 

škvarkoch a iných zabíjačkových špeciali-

tách. Deň pred Popolcovou stredou, keď 

sa začína pôst pred Veľkou nocou, totiţ 

pozvalo vedenie kúpeľov všetkých kúpeľ-

ných hostí, ale tieţ zamestnancov i širšiu 

verejnosť na netradičné fašiangy. 

Uţ od skorého rána sa v susedstve kúpeľného domu Mier 

parilo z kotlov a na hákoch viseli štyri polovičky statných  

prasiatok. Pod vedením skúseného majstra Ivana Sršňa ich 

potom postupne rozporciovali a rozdelili podľa toho, na aké 

výrobky sa ten ktorý kúsok hodí. Prácu skupiny chlapov, zvŕ-

tajúcich sa okolo kotlov, od začiatku sledovali zvedavé oči 

viacerých kúpeľných hostí. Niektorí kvôli tomu oţeleli aj plá-

novanú procedúru. Dokonca pani Anka zo Seliec, ktorá bola 

v Bojniciach na ozdravnom pobyte, sa ponúkla pomôcť. Zruč-

ne narábala noţom pri krájaní slaniny. „Som z dediny a zaži-

la som mnoho zabíjačiek. Viem, že je pri tom hodne práce a že 

sa zíde každá ruka. Prečo by som nepomohla,“ povedala pani 

Anka. O fašiangovej zabíjačke sa dozvedela z pozvánky na 

letáčikoch, ktoré všetci našli na stoloch v jedálni. 

Krátko popoludní uţ príprava špecialít vrcholila. Okošto-

vať zamiesenú ryţovú kašu s pomletým vareným mäsom a sa-

mozrejme tieţ zmes na klobásy, či budú dostatočne pikantné, 
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prišiel aj generálny ria-

diteľ kúpeľov Slavo-

mír Eliaš, ktorý bol 

iniciátorom zabíjačky. 

„Fašiangy sme u nás 

v kúpeľoch už v minu-

lých rokoch organizovali. Hosťom sme vtedy ponúkli 

väčšinou iba sladké fánky a šišky, alebo oškvarkové 

pagáče. Tie ani teraz nechýbajú, ale sortiment sme 

obohatili o zabíjačkové dobroty. Som rád, že ľuďom 

chutili. Pravdaže zapiť ich mohli vareným vínkom, 

ale mnohí nepohrdli ani našou čučoriedkovicou“, 

konštatoval riaditeľ. Aj si nechal naloţiť na tácku z kaţ-

dej špeciality. Pretoţe sa rýchle míňali, veď na 

kúpeľné fašiangy prišlo viac ako 200 účastníkov. 

A potom zazneli tóny rezkej muziky. Na pódium 

totiţ vystúpili členovia folklórnej skupiny Chyzerov-

čanka zo Zlatých Moraviec. Prišli fašiangujúcich po-

zdraviť a zabaviť. Aj sa im to podarilo, pretoţe na 

záver pochovali i basu, ako sa patrí, poriadne veselo… 

Fašiagy a zabíjačka v bojnických kúpeľoch sa nad 

očakávanie vydarili. Podľa slov riaditeľa, v zaloţenej 

tradícii budú kúpele pokračovať. Veď kvôli takýmto 

podujatiam stavajú aj nový areál na brehu jazierka, za 

Baštou pri prameni. Text a snímky: (pre) 
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CUKRÁREŇ LD MIER 

pozýva na: 

- chutné koláče ako od mamy 

- zákusky všetkých druhov a chutí 

- smotanové a zmrzlinové poháre 

- výbornú taliansku kávu GrandMilano 

- rôzne druhy čajov a štiav z čerstvého ovocia  

- nealkoholické aj alkoholické nápoje 

- čapované pivo 

Denne od 8,00 do 22,00 hod. 


