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P lníme sľub, ktorý sme dali v minulom roku 

pri zakladaní nášho časopisu, že vás budeme 

pravidelne informovať o najnovšom dianí v kúpeľoch, 

ale aj v ich okolí. Aj v tomto čísle sa v rozhovore 

s generálnym riaditeľom akciovej spoločnosti a pred-

sedom predstavenstva Slavomírom Eliašom dozvie-

te všetky podstatné novinky. 

Zúčastnil som sa osobne na slávnostnom otvore-

ní Aleje Slovanov. Môžem potvrdiť, že pán riaditeľ 

právom prekypoval hrdosťou na tým, že sa podarilo 

pekné dielo, ktoré bude slúžiť všetkým návštevní-

kom. Možno aj preto, že s touto myšlienkou, vybu-

dovať horizontálnu komunikáciu, prišiel sám. Bude 

slúžiť na nenáročné prechádzky pre našich klientov, 

aj Bojničanov, a bude spájať najdôležitejšie turistic-

ké atrakcie Bojníc. Nechal si poradiť od odborníkov, 

keď rozmýšľal, aké stromy by mali lemovať široké 

vyasfaltované chodníky. Už mal totiž pripravený aj 

názov novej aleje. Pôvodne mal v pláne vysadiť sym-

bolické stromy Slovanov – lipy. Aleja z líp však pri-

náša rôzne problémy, preto záhradnícki odborníci 

navrhli javory mliečne. Tie vedia byť rovnako mo-

hutné, ale najkrajšie sú na jeseň, keď ich listy sú 

krásne vyfarbené… 

Aj ďalší sen sa mu po rokoch začína plniť. Ten-

toraz sa netýka priamo kúpeľov. Bol som svedkom 

mnohých rokovaní, čítal som desiatky žiadostí a od-

povedí na námietky pamiatkarov. Snažil sa kompe-

tentných presved-

čiť, že Bojnice si 

zaslúžia jednu veľ-

kú vyhliadku. Všet-

ky výhrady sa nám 

napokon podarilo 

prekonať. Kovová 

konštrukcia vy-

hliadky už vyrás-

tla, vidieť ju aj zo 

širokého okolia. 

Určite bude priťa-

hovať návštevníkov. 

No najväčší úžitok 

z nej však bude mať 

mesto. 

V rozhovore i na ďalších stránkach nášho časo-

pisu sa venujeme aj otázke, ktorá v súčasnosti rezo-

nuje v spoločnosti. Má, či nemá vláda v budúcnosti 

podporovať ťažbu hnedého uhlia v našom regióne? 

Otvoria baníci problematické 12. ťažobné pole, kto-

ré môže ohroziť aj termálne pramene? Upozorníme 

vás na občiansku petíciu, ktorú spustili v Opatov-

ciach nad Nitrou… 

V časopise nájdete aj ďalšie zaujímavé články. 

V prípade, že by ste chceli uverejniť aj vaše názory 

prípadne skúsenosti z pobytu v Kúpeľoch Bojnice, 

napíšte nám. Adresu reakcie a všetky kontakty ná-

jdete v tiráži. 

Želám vám príjemné čítanie! 

Vážení čitatelia, milí 

kúpeľní hostia! 

JUDr. Ctibor STACHA 

predseda redakčnej rady 

a predseda dozornej rady Kúpele Bojnice, a. s. 

Krásu prostredia kúpeľov zvýrazňujú aj termálne jazierka, v ktorých kvitnú lekná. 

Foto: B. Ondro  
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* Areál kúpeľov na jar opäť rozkvitol do krásy, kú-

peľných hostí pribúda, mnohí sa každoročne vraca-

jú upevniť si svoje zdravie. Práve títo ľudia vyzdvi-

hujú, že každoročne ich tu prekvapí, aj poteší, niečo 

nové, zaujímavé. Takže pochváľte sa, čo sa vám poda-

rilo pred hlavnou letnou kúpeľnou sezónou dokončiť. 

- Jednoznačne je to snáď najdôležitejšia investícia 

za posledných desať možno aj pätnásť rokov, z kto-

rej budú mať úžitok všetci, ktorí kúpele navštívia. Po 

troch rokoch zemných a stavebných prác sa nám po-

darilo dokončiť a odovzdať do užívania horizontálnu 

komunikáciu, v celkovej dĺžke približne 1500 met-

rov. Po oboch stranách sme vysadili 300 stromov, 

javorov mliečnych. Vznikla tak aleja, ktorú sme na-

zvali Aleja Slovanov. V predvečer 1. mája sme ju 

slávnostne otvorili a odhalili pamätný kameň. Sú-

časťou bolo tradičné stavanie májového stromu v cen-

tre kúpeľov, pred kúpeľným domom Mier… 

* Reportáž z tejto slávnosti a prinášame na ďalších 

stránkach nášho časopisu. Môžete však povedať čo 

táto komunikácia prináša, čím je významná? 

- Pred časom boli komunikácie a chodníky vo vnú-

tornom areáli kúpeľov vybudované v podstate len 

medzi jednotlivými kúpeľnými domami. Klienti ich, 

samozrejme, radi využívali na prechádzky medzi 

jazierkami a pod košatými gaštanmi. Ale Bojnice, 

to nie sú len kúpele. Mnohí z návštevníkov radi za-

vítajú aj do múzea v Bojnickom zámku, Národnej 

zoologickej záhrady, či na kúpalisko Čajka. A do-

stať sa tam peši už nebolo také jednoduché. Najväč-

ším problémom bol pomerne prudký, ale aj nestabil-

ný svah nad kúpeľnými domami Mier a Lysec. Po 

dobudovaní, po celej dĺžke vyasfaltovanej komuni-

kácie sú teraz prepojené spomínané dôležité turis-

tické body, vrátane prístupu k hotelu Régia. Aj keď 

podobné priame prepojenie pre peších na Čajku nás 

ešte len čaká dokončiť. Urobíme tak spolu s vybu-

dovaním wellnes hotela a akvaparku na kúpalisku. 

Významné je, že stúpanie na tejto komunikácii je 

sotva dve promile, čo vyhovuje na zdravotné pre-

chádzky aj menej pohyblivým pacientom. A to, čo 

bežný človek nevidí a ukrýva sa to pod asfaltovým 

povrchom, je rovnako dôležité. Sú tam totiž zabu-

dované potrebné inžinierske siete, rozvody elektric-

kej energie, potrubia na odvod splaškovej a rozvod 

úžitkovej vody, tiež informačný kábel. Všetko je 

pripravené aj pre prípadne ďalšie nové stavby v tomto 

priestore. 

* Budú môcť tieto cestičky využívať aj Bojničania 

či turisti, ktorí zavítajú do Bojníc? 

KÚPELE SÚ OPÄŤ KOMFORTNEJŠIE 

PRE KÚPEĽNÝCH HOSTÍ AJ PRE 

VEREJNOSŤ 
Pravidelne v našom časopise prinášame rozhovor s predsedom predstavenstva a generálnym riadite-

ľom akciovej spoločnosti Kúpele Bojnice Ing. Slavomírom ELIAŠOM. Takpovediac z prvej ruky sa 

takto môžete dozvedieť to, čo sa v posledných mesiacoch v kúpeľoch zmenilo, na čo nové sa môžu  

kúpeľní hostia a návštevníci kúpeľov tešiť, s čím sa môže a chce pochváliť. Nevyhýba sa však ani nie-

ktorým pálčivým témam, ktoré sa priamo dotýkajú kúpeľov a ich budúcnosti. 



 

- Samozrejme. Vstup do areálu kú-

peľov zo strany mesta bude otvorený 

denne 24 hodín. Nemôžu ich však 

využívať cyklisti, a nebudú slúžiť ani  

na venčenie psíkov, z dôvodu hygie-

ny. Očakávame však, že nikto neprí-

de s úmyslom zeleň poškodiť. Ako 

sa nám to stalo pri vysadených nor-

manských jedliach na úbočí z východ-

nej strany kúpeľov. 

* Vlani vandali poškodili vyhliadku, 

ktorú ste vybudovali z vlastnej inicia-

tívy, aby slúžila širokej verejnosti. 

Ukradli aj ďalekohľad. Rozhodli ste 

sa ju dočasne zatvoriť. Ale mnohí 

ľudia si už všimli, že o niečo vyššie, 

na kopci nad mestom, rastie do výšky 

mohutná kovová konštrukcia. To zna-

mená, že ste po dlhých rokovaniach 

a presviedčaní kompetentných začali 

s výstavbou veľkej vyhliadky, z ktorej 

bude vidieť celú našu Hornonitrian-

sku kotlinu? 

- Áno, bol to dlhoročný boj o vy-

budovanie tejto atrakcie. Napriek tomu, 

že všade, kde také niečo postavili, sa 

zvýšil počet návštevníkov v oblasti. 

Už stoja základné piliere, ktoré sa bu-

dú týčiť do výšky 30 metrov. Začali 

sme osádzať kovové stĺpy na prístu-

povú lávku s drevenou podlahou. Bu-

de siahať až do výšky desať metrov 

nad terénom. Po nej sa turisti poho-

dlne dostanú k vyhliadke. Začína sa 

pri súčasnom autokempingu. Po 600 

metroch sa návštevníci už dostanú k vyhliadkovej 

veži. Súčasťou budú aj stánky s občerstvením i det-

ské ihriská. Túto prvú etapu by sme chceli ukončiť 

do augusta… 

* … a čo kúpalisko Čajka? 

- Keď to mám nadľahčene povedať, „čajka“ si te-

raz potichu preberá svoje perie a chystá sa k vzle-

tu… Je pravda, že sme pôvodne chceli v tomto roku 

začať s výstavbou už spomínaného akvaparku a ho-

tela. Konečne totiž máme príslušné povolenie Kraj-

ského pamiatkového úradu. Najskôr sme si mysleli, 

že tento dlhoročný boj o realizáciu nášho projektu 

bude posledný. Ale prišlo posudzovanie vplyvov 

stavby na životné prostredie, známa EIA. A našli sa 

viacerí oponenti. Obavy z narušenia životného pro-

stredia má najmä občianske združenie Naše Bojnice, 

projekčná kancelária bývalého architekta mesta Boj-

nice pána Ziaťka a tiež vedenie Hornonitrianskych 

baní Prievidza. Výhrady sú pomerne obsiahle. Na-

príklad bane dali pripomienok na niekoľko strán. 

Som prekvapený, ako veľmi im leží na srdci životné 

prostredie. Samozrejme, slúži im to ku cti. Len keby 

boli takými dôslednými ochrancami prírody aj pri 

svojich, oveľa závažnejších projektoch, ktoré ohro-

zujú prírodu, v miestach kde chcú ťažiť uhlie. 

* Vlani kúpele získali do majetku bojnický hotel  

Régia. Máte v pláne ho zrekonštruovať. Ako ste po-

kročili? 

- Najskôr sme zatiaľ pripravili projektovú doku-

mentáciu na rekonštrukciu kúrenia. To sme považo-
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vali za prvoradé, pretože tamojšia kotolňa doteraz 

spaľovala uhlie, tak ako Elektráreň Nováky. S prá-

cami sme začali až po skončení vykurovacej sezó-

ny. Potom prídu na rad ubytovacie priestory. To si 

myslím, že potrvá najmenej rok. Zatiaľ v hoteli pre-

vádzka beží tak ako predtým, hostí ďalej ubytováva. 

* Stavebný ruch neutícha ani v areáli kúpeľov… 

- … kúpeľní hostia si už určite všimli, že budova 

rehabilitačného centra v susedstve kúpeľného domu 

Lysec, s ktorým bude prepojená, je už hotová, vrá-

tane fasády. Bude to určite stavebný skvost v kúpe-

ľoch. V priebehu nasledujúcich mesiacov dokončíme 

interiér, vybavíme ho modernými rehabilitačnými 

prístrojmi a zariadeniami. Verím, že do konca tohto 

roka by už centrum mohlo slúžiť našim pacientom. 

V plnej rozostavanosti je aj prístavba kúpeľného 

domu Mier. Pozostáva z jednotlivých samostatných 

celkov a významne pomôže zvýšiť ubytovacie kapa-

city. Prvý celok bude hotový do jesene. Pribudne tak 

23 dvojposteľových izieb, teda ďalšie možnosti pre 

ubytovane 46 ľudí. Zariaďujeme už prvú izbu, vybe-

ráme vhodný nábytok, aby vyhovoval po estetickej 

stránke a spĺňal aj všetky požiadavky k spokojnosti 

aj tých najnáročnejších klientov. 

* Ale poďme k iným témam, ktoré rezonujú v dneš-

nej spoločnosti a venujú sa im aj rôzne médiá. Ide 

o plánované rozširovanie ťažby uhlia na hornej Nit-

re. Vy tvrdíte, že sú ohrozené aj termálne vody, čo 

by malo negatívne dôsledky aj na budúcnosť kúpe-

ľov. Stoja proti sebe viaceré argumenty a názory. 

Ako to hodnotíte? 

- Baníci napríklad tvrdia, že my manipulujeme 

s verejnosťou. No ja som presvedčený, že práve oni 

sú najväčšími manipulátormi. Napríklad tvrdia, že 

pokles výdatnosti termálnych žriedel, ktorý je už 

teraz znateľný, si zapríčiňujeme sami. Vraj čerpáme 

neprimerané množstvo termálnej vody z vrtov, kto-

ré sú v areáli kúpeľov. Pritom je dobre známe, že 

termálnu vodu využívajú práve bane na ohrev ban-

ských vetrov a pestovanie rajčín. Môžem prehlásiť, 

že čerpanie vody z vrtov nedosahuje ani množstvo 

povolené od Inšpektorátu kúpeľov a žriedel, ktorý 

to kontroluje. V kúpeľoch máme prírodný výver ter-

málnej vody, ktorý je tam od nepamäti. Neovplyv-

ňuje ho prevádzka kúpeľov. Riadi sa iba prírodnými 

„božími“ zákonmi. Kým pred rokmi vyvieralo z ne-

ho 13 až 14 litrov za sekundu, v súčasnosti sú to 

sotva tri – štyri litre. 

* Banícki odborári spustili v súvislosti s tlakmi pro-

ti otváraniu 12. ťažobného úseku petíciu pod ná-

zvom – Neberte prácu baníkom. Argumentujú ná-

slednou vysokou nezamestnanosťou v regióne. Vy 

však podporujete inú, protichodnú petíciu, ktorá je 

proti tejto ťažbe a je za podporu a okamžitú tvorbu 

nových udržateľných pracovných miest v okrese 

Prievidza, mimo banského odvetvia. Kto a prečo ju 

inicioval? 

- Petíciu pripravil petičný výbor v obci Opatovce 

nad Nitrou, ktorá susedí s kúpeľmi a jej katastra sa 

má dotknúť otvorenie nových ťažobných kapacít. 

V zdôvodnení petície sú argumenty, s ktorými sú-

hlasíme. Ide napríklad o neekonomickú ťažbu uhlia 

a výroby elektrickej energie z neho, na čo sa v ce-

nách za elektrinu skladáme 

všetci obyvatelia Slovenska. 

Je to však aj znečisťovanie 

životného prostredia spaľo-

vaním nekvalitného uhlia, čo 

sa prejavuje veľkým počtom 

onkologických ochorení, ale 

aj chorôb z povolania v ok-

rese Prievidza. Sme za to, 

aby vláda vytvorila pod-

mienky pre zmysluplnejší 

rozvoj hornej Nitry, bez 

problematického baníctva. 

Veľkú budúcnosť tu má aj 

turistický ruch a kúpeľníc-

tvo. Takéto projekty treba 

podporiť. 
 

Rozhovor pripravil: (pre) 
Aj podľa názoru väčšiny návštevníkov patrí budova rehabilitačného centra  

medzi najkrajšie objekty v kúpeľoch. 



 

N epríjemný vietor, ktorý 

v posledný aprílový deň 

podúval nad kúpeľmi, bol jedinou 

chybičkou krásy na slávnostnom 

otvorení Aleje Slovanov. Vietor 

šuchoril mladé listy javorov, kto-

rých konáre akoby všetkým účast-

níkom mávali na pozdrav. Pri hor-

nej bráne s vežičkou už nalievali 

šampanské, ozdobené voňavou čer-

venou jahodou. Len kúsok odtiaľ, 

na pokraji, pripravená veľká ska-

la ako pamätník, tajomne prikrytá 

šarlátovou plachtou s priloženým 

venčekom z listov lipy. Do toho zazneli 

rezké tóny hudby. Slávna Maguranka, 

posilnená o mladých hudobníkov z dy-

chového orchestra Maguranka – junior, 

veľkou mierou prispela k dôstojnosti 

atmosféry. Dirigentskú taktovku viedol 

riaditeľ Základnej umeleckej školy v Boj-

niciach, Jozef Baláž. Na svojich odcho-

vancov mohol byť právom hrdý… 

Generálny riaditeľ spoločnosti Kúpe-

le Bojnice Slavomír Eliaš si dal záležať, 

aby dlho očakávané dokončenie horizon-

tálnej komunikácie a vysadenej aleje 

bolo dôstojné, hodné svojho významu. V prí-

hovore vysvetlil prečo. „Žiadna investícia 

za posledných 15 rokov v kúpeľoch nie je 

dôležitejšia ako táto komunikácia. Bojnickým 

kúpeľom veľmi chýbalo niečo ako promená-

da, kde by sa mohli poprechádzať kúpeľní 

hostia, ale aj všetci, ktorí k nám zavítajú. 

Najväčším problémom bolo, že kúpele sa 

síce nachádzajú v malebnom údolí, ale sú 

obklopené pomerne príkrymi svahmi. Preto 

sme museli urobiť rozsiahle zemné úpravy, 

aby vznikli cestičky s malým stúpaním, vhodné 

aj pre pacientov s poškodeným zdravím. Po 

oboch stranách sme vysadili stromy. Zvolili 

sme mliečne javory. Vzniklo tak stromoradie, 
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ktoré sme nazvali Aleja Slovanov. Je to krásny re-

prezentačný priestor, ktorý dodáva kúpeľom veľkosť 

a majestátnosť a zaraďuje ich medzi najkrajšie na 

Slovensku s najväčším možným počtom hviezdičiek…“ 

Potom priblížil, ako sa toto dielo rodilo. Trvalo to 

takmer tri roky. Nie preto, že by ľudia na stavbe pra-

covali pomaly. Limitujúce boli zemné práce na prud-

kom, nestabilnom svahu nad liečebnými domami Mier 

a Lysec. Nakoniec pomohli aj nebesia. Vlani v lete 

sedem týždňov nepršalo. „Mnoho ľudí nadávalo na 

také dlhotrvajúce sucho, ale nám to pomohlo. Po-

darilo sa nám upraviť najťažší terén. Však sme po-

tom aj prispeli v kostole do zvončeka, za túto pomoc 

od Pána Boha…“ Potom už nasledovalo vysádzanie 

dopredu objednaných stromčekov. A to bola ďalšia 

dôležitá etapa. Sadiť sme ich mohli až po skončení ve-

getačného obdobia. No rýchlo vysadiť 300 stromče-

kov nebolo jednoduché. Zapojili sa všetci pracovní-

ci zo stavieb. Chlapi pracovali od skorého rána až 

do noci. Nikto nefrflal, stravovali sa na mieste. Do-

kázali to za tri dni. Všetkým, ktorí sa na tom podieľali 

a boli pozvaní aj na slávnostné otvorenie, riaditeľ 

úprimne poďakoval. Vyslovil presvedčenie, že aleja 

bude každým rokom krajšia a javory sa určite doži-

jú najmenej 150 rokov. Pravda, toho, že budú v pl-

nej kráse, sa už mnohí súčasníci nedožijú a kochať 

sa v nich budú môcť až terajšie deti. Aj preto si pri 

odhalení pamätnej tabule symbolicky prizval na 

pomoc svoje vnúčatá Ivanku a Patrika. Zaznela 

slávnostná víťazná fanfára. Následne po malom ob-

čerstvení sa už potom všetci účastníci, na čele s dy-

chovým orchestrom vydali na prvú prechádzku po 

Aleji Slovanov… 

Sprievod sa zastavil až pred kúpeľným domom 

Mier. Tam už boli pripravení chlapi s takmer dvad-

saťmetrovým májom. Stavanie májového stromu 

patrí v bojnických kúpeľoch medzi dlhoročné tradí-

cie. Máj sa stavia ručne za pomoci lán a rebríkov. 

Výhodou je dômyselné zariadenie na osadenie aj 

upevnenie kmeňa. Za zvukov klasickej piesne „Máj, 

máj, máj zelený…“ , ktorú opäť zahrala Maguranka, 

sa májový strom zdvihol zo zeme a jeho pestrofa-

rebná korunka sa zakolísala nad hlavami stovky 

zvedavcov, prevažne z radov kúpeľných hostí. Nie-

ktorí si túto udalosť na pamiatku fotografovali a fil-

movali svojimi mobilnými telefónmi. Pre všetkých 

bolo pripravené malé občerstvenie. Ale to nebolo 

všetko. Za Baštou pri prameni, v novom areáli, kde 

v otvorenom veľkom krbe praskal oheň, rozvonia-

val guláš z diviny. Na ňom si na záver vydareného 

dňa pochutili všetci účastníci. 

Z tristo stromov vysadených v Aleji Slovanov sa 

ujalo 299… „Aj ten posledný, čo takmer vyschol, sa 

nám asi podarí zachrániť. Ošetrili sme ho a vyrašili 

na ňom už prvé listy, zárodky vetvičiek,“ poznamenal 

v úzkom kruhu priateľov spokojný riaditeľ Eliaš… 

Je to naozaj úspešný projekt… 
 

(pre) 

Snímky: autor 



 

B ola to prekážka, s ktorou nikto nerátal. Vte-

dy, pred rokmi, ešte len upravovali a rozši-

rovali terén, pre prístupové cesty a základovú dosku 

budúceho kúpeľného domu Lysec. Buldozér pri odhŕ-

ňaní zeminy tvrdo narazil na nejakú skalu. Vtedy sa 

Karol Poliak iba zaúčal obsluhovať stavebné stroje. 

Málokto z jeho kolegov venoval pozornosť nejaké-

mu kameňu. Už na rôzne skaly narazili viackrát. Aj 

tento kameň iste vyvrátia rýpadlami a jamu splaní-

rujú. Ale tento raz to nebolo také jednoduché. So 

skalou sa nedalo ani pohnúť. Až keď ju obkopali 

zistili, že je to doslova bralo. Tiahlo sa v mieste budú-

cej stavby možno 15 až 20 metrov a čnelo nad pri-

pravovaným terénom aj sedem metrov. Nedalo sa 

nič robiť, iba skalu postupne rozbiť pneumatickým 

kladivom a odpratať. Zabrzdilo ich to takmer na dva 

mesiace. Našťastie, stavbu Lysca to neohrozilo a dnes 

je Karol rád, že táto budova patrí medzi najkrajšie 

a najžiadanejšie v celých kúpeľoch… 

Päťdesiatnik Karol Poliak pochádza zo Žitavian 

v okrese Zlaté Moravce. Vyučil sa za automechani-

ka, ale svojej profesii sa nevenoval. Najskôr sa za-

mestnal v tehelni a neskôr robil šoféra v Zdroji a ne-

skôr pracoval v Calexe. Tam ale po nežnej revolúcii 

prepúšťali a zostal bez práce. V roku 2001 jeho šva-

gor dával dohromady stavbársku partiu, že idú robiť 

do kúpeľov Bojnice. O nich Karol vtedy veľa neve-

del, ale nechal sa nahovoriť. A urobil dobre. Už to 

bude 17 rokov, čo je kúpeľom verný… 

Začínal ako pomocný murár. Ale stavebné práce 

sa rýchle rozbiehali a často chýbali šoféri. Sadol si 

teda za volant, vždy keď bolo treba priviezť mate-

riál. Lenže stavba si občas vyžiadala aj rýchlo niečo 

vykopať, prehĺbiť, naložiť, zahrnúť. Nuž skúsil sa 

zaučiť aj na nakladači, či rýpadle. Šlo mu to a tak sa 

rozhodol absolvovať potrebný kurz a získať stroj-

nícky preukaz, oprávňujúci obsluhovať stavebné 

stroje. Vraví, že keď človek chce, všetko sa naučí. 

Môže sa pochváliť, že teraz zvláda dve – tri remeslá. 
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Predstavujeme: Karol POLIAK 

„Kúpele sú mi druhým domovom…“ 



 
9 

Je dobré, že pracoval na stavbách. Vie rýchlo pochopiť, čo stav-

bári od neho požadujú a urobí im to, čo im vidí na očiach. 

„Jedným z najtvrdších orieškov určite bola stavba reštaurácie 

Bašta pri prameni. Terén, kde sa nachádza prirodzený výver lie-

čivej termálnej vody, bol v minulosti veľmi zanedbaný. Predstava 

pána riaditeľa bola vytvoriť akýsi polostrov, rozšíriť a prehĺbiť 

jazierko. Terén bol mokrý, stavebné stroje sme takmer utopili. 

Ale podarilo sa. Bašta je stabilná, pod ňou stále vyviera prameň. 

Právom ju obdivujú nielen kúpeľní hostia, ale aj ľudia z okolia. 

Bolo v nej už aj niekoľko svadieb,“ hovorí Karol. Dodáva, že 

rovnako náročné bolo vybudovať horizontálnu komunikáciu aj 

Aleju Slovanov. Pri nej musel skutočne preukázať majstrovstvo, 

ako dokáže zvládať všetky stavebné mechanizmy. Je rád, že sa 

dielo vydarilo. Keď aleju slávnostne otvorili, zavolal si ho riadi-

teľ, poďakoval mu a oznámil, že sa osvedčil a poveruje ho funk-

ciou vedúceho stavebnej techniky. Má na starosti štyri rýpadlá a na-

kladače, dve nákladné tatrovky a jeden buldozér. Samozrejme aj 

s chlapmi čo ich obsluhujú. 

„Bojnické kúpele sú pre mňa skutočne druhým domov. Dokon-

ca aj manželku som si v nich našiel. Zuzka tu bola na liečení.  

Bývame v Martine, odtiaľ sem dochádzam na týždňovky. Občas aj ona, spolu s dvomi našimi deťmi sa príde 

na mňa pozrieť. Vždy ma poteší, keď uznanlivo povie ako kúpele stále viac krásnejú. Je hrdá na to, že som 

v nich aj ja zanechal svoju pečať“ – usmieva sa Karol. 

Naše kúpele majú dobré meno aj za hranicami. Pravidelne utužiť si do Boj-

níc zdravie prichádza mnoho hostí z Nemecka. Patria medzi nich aj manže-

lia Hemmerlingovci. Napísali nám list, v ktorom sa vyznávajú, prečo sa im 

v kúpeľoch páči. Poslali nám aj niekoľko fotografií z ich posledného poby-

tu. List uverejňujeme v plnom znení. Za preklad ďakujeme PhDr. Alžbete 

Lančaričovej. 

„V máji 1997 prvý raz a potom od 2004 každý rok, dva týždne na liečení 

v Bojniciach. Prečo pravidelne opakujeme túto dlhú cestu? Bojnice a v nich 

krásne kúpele nám prirástli k srdcu a stali sa naším druhým domovom. Vždy, 

keď odchádzame z nášho rodného mesta Niesky, ktoré leží na východe Spol-

kovej republiky Nemecko, si povieme, že opäť ideme do našej druhej vlasti, 

na Slovensko, do Bojníc. Cestou sa bavíme o tom, čo nové v kúpeľoch nájde-

me, čo sa asi zmenilo a čo staré dobré zostalo. Už pätnásť rokov sledujeme 

zmeny a rozvoj kúpeľov. Najskôr sme mali aj obavy, ale s pribúdajúcimi rok-

mi to bol úžasný pokrok… Veci, ktoré zmenili samotné kúpele a ich okolie, 

sme si pravidelne dokumentovali novými fotografiami. Máme k dispozícii aj dojímavú a presvedčivú tzv.  

„Kroniku zmien“. V prípade záujmu ju ochotne poskytneme do archívu. Sú v nej zachytené naše obľúbené 

miesta, termálne kúpalisko pri liečebnom dome Baník, nádherný kúpeľný park s gastronomickými zariade-

niami. Skrátka, zmenil sa celý areál. Pribudol jedinečný nový liečebný dom Lysec. Ak sa nám niečo nepáči, 

alebo vznikne nejaký problém, ohlásime ho na príslušnom mieste a náprava sa urobí ihneď. Obzvlášť milí 

sú pracovníci kúpeľov, no spriaznené duše nájdeme aj v samotných Bojniciach, Prievidzi a okolí. Za tie roky 

nás spája s mnohými z nich pekné priateľstvo, ktoré prerástlo až do kamarátskeho vzťahu. Aj tento rok sa 

tešíme na stretnutie“. 

Spokojní pacienti nám píšu… 

Text a snímky: (prš) 

Monika a Klaus Hemmerling, Niesky, Nemecko 



 

M ať dobrého suseda sa všeobecne považuje 

za šťastie. Obec Opatovce nad Nitrou je 

dobrým susedom Kúpeľov Bojnice. Možno aj preto 

jej obyvatelia citlivejšie posudzujú otázky súvisiace 

s rozširovaním ťažby uhlia, čo môže mať negatívne 

dôsledky na termálne pramene. Rovnako závažné pre 

obyvateľov obce je, že v ich blízkosti majú Horno-

nitrianske Bane Prievidza (HBP) otvárať 12. ťažob-

né pole. To by zabezpečilo zamestnanosť a sociálne 

istoty baníkov do roku 2034. Ale, hoci ťažba bude 

v podzemí, prejaví sa to aj na povrchu a ovplyvní ži-

votné prostredie. Bude potrebné opätovne previesť 

tok rieky Nitra do nového koryta, preložiť železnič-

nú trať a inžinierske siete. Hoci sa to už urobilo pred 

deviatimi rokmi pri otváraní 11. ťažobného poľa. 

Preto v Opatovciach nad Nitrou vznikol petičný vý-

bor, ktorý v súlade so zákonom spustil občiansku 

petíciu za okamžitú tvorbu nových udržateľných 

pracovných miest v okrese Prievidza, ktoré budú mimo 

banského rezortu. Obrátiť sa chcú na vládu Sloven-

skej republiky, aby urýchlila transformáciu baníctva 

na hornej Nitre. 

V liste, v ktorom petičný výbor argumentuje, pre-

čo spustil petíciu sa píše: „Nestaviame sa negatívne 

voči činnosti baní, v prípade ak spoločnosť HBP ne-

bude ohrozovať životné prostredie, zdravie ľudí a na 

ich činnosť sa nebudeme musieť skladať v cenách 

elektriny. HBP, sú totiž súkromnou spoločnosťou bez 

účasti štátu. Napriek tomu sa už 13 rokov v cene 

elektriny skladáme na ich fungovanie. Posledné roky 

po takmer 100 mil. eur. Tieto prídu na účet Sloven-

ským elektrárňam, ktoré na základe nariadenia mi-

nisterstva hospodárstva musia povinne nakupovať 

domáce hnedé uhlie… Otázkou ostáva, nakoľko 

zmysluplné je otvárať 12. ťažobné pole? Navyše 

schválením záväznosti zmien v územnom pláne by 

sa územie na dlhé roky zablokovalo na iné využitie. 

V koho záujme je vytváranie takýchto bariér pre ľudí 

a rozvoj regiónu? Okrem toho je predpoklad, že ďal-

šia banská činnosť môže narušiť zdroje termálnej 

vody kúpeľov Bojnice…“ 

Petičný výbor očakáva, že obyvatelia hornej Nitry 

petíciu podporia a vláda SR sa ňou bude musieť za-

oberať. Podpísať ju môžu na pripravených petičných 

hárkoch ale aj elektronicky na stránke: 

http://www.ekoforum.sk/peticia/banictvo 
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V OPATOVCIACH NAD NITROU SPUSTILI OBČIANSKU PETÍCIU 

DOBRÝ SUSED 

Kvôli ťažbe uhlia previedli rieku Nitru do nového koryta v roku 2009. 

(r) 

http://www.ekoforum.sk/peticia/banictvo
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PETÍCIA 

za okamžitú tvorbu nových udržateľných pracovných miest v okrese Prievidza mimo ban-

ského odvetvia. 

Úrad podpredsedu Vlády SR pre investície a informatizáciu vypracoval dokument s názvom „Transformácia 

regiónu hornej Nitry s pomocou využitia Európskych štrukturálnych a investičných fondov“, ktorá stanovu-

je postup pri transformácii regiónu. 

V tejto súvislosti žiadame Vládu SR, aby: 

Bezodkladne schválila útlm ekonomicky stratovej ťažby a spaľovania uhlia, ktoré majú negatívny 

dopad na životné prostredie. 

Urýchlene naštartovala všetky útlmové aktivity.  

Finančne nepodporovala žiadne krátkodobé projekty zamerané na stimul baníckeho priemyslu. 

Vytvorila podmienky na spravodlivú kompenzáciu sociálnych dôsledkov rodinám odkázaným na 

prácu v banskom priemysle. 

Požadovala dôslednú revitalizáciu životného prostredia a území zasiahnutých banskou činnosťou 

a v tejto súvislosti eliminovala negatívny vplyv na zdravie ľudí a životné prostredie regiónu hor-

nej Nitry. 

Urýchlene začala s tvorbou nových pracovných miest v oblastiach mimo banského priemyslu. 
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PRE ZDRAVIE, POHODU A RELAX 

Už takmer tridsať rokov poskytuje v Kúpeľoch Bojnice svoje služby pacientom 

skúsená fyzioterapeutka Mgr. Lýdia Mešinová. Jej relaxačno-ozdravné Štúdio 

Lýdia nájdete v liečebných domoch Lysec, Mier a Baník. Začínala s klasic-

kými masážami, ale postupne paletu voľnopredajných procedúr a ošetrení 

rozširovala. V súčasnosti okrem klasickej, lymfodrenážnej a Breussovej ponúka 

aj ďalšie druhy masáží. 

V posledných rokoch je však medzi pacientmi a návštevníkmi kúpeľov aj 

zo širokého okolia značný záujem najmä o reflexnú masáž chodidiel, spo-

jenú s diagnostikou. V chodidlách sú totiž nervové zakončenia všetkých  

orgánov v tele a odbornou masážou ich stimuláciou dochádza k samolieči-

teľskému procesu. Pomáha odstraňovať blokády v chrbtici, migrény, nespavosť, tráviace ťažkosti a pozitív-

ne účinky má aj pri liečbe centrálneho nervového systému, imunity a iných ochorení. Výhodou je, že sa to 

deje bez užívania liekov. Medzi najviac využívané ošetrenia patrí tiež manikúra, pedikúra, analýza zdravot-

ného stavu z kvapky krvi s odborným výživovým poradenstvom a kompletné kozmetické služby. 

Celú škálu poskytovaných služieb nájdete na zadnej strane tohto časopisu. -r- 



Manikúra a ošetrenie rúk, lakovanie 

Japonská manikúra 

Pedikúra a ošetrenie nôh, lakovanie 

Reflexná masáž chodidiel 

Orientálna olejová masáž chodidiel 

Parafínový zábal rúk, nôh 

Rašelinový zábal 

Solárium 
Klasická masáž čiastočná a celotelová 

Lymfatická masáž čiastočná a celotelová 

Lymfatická prístrojová masáž  

Breussova masáž chrbtice 

Medová a čokoládová masáž 

Masáž lávovými kameňmi 

Spaľovanie tukov - optimalizovanie chudnutia 

prístrojom Cyklik 

Indická masáž hlavy 

Čistenie sluchu ušnými sviečkami 

Autotrakčné lehátko 

Detoxikačná vanička na nohy 

Analýza zdravotného stavu z krvi a odborné 

výživové poradenstvo. 

Predaj produktov z tradičnej ruskej medicíny  

a odporučenie doplnkov výživy z darov prírody  

(masti, bylinkové zmesi, tinktúry, tabletky). 

 

e-mail: lydiamesinova1912@g-mail.com 


