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Priehradou spútaná sila Váhu roztáča lopatky 
Kaplanovej turbíny - srdce elektrárne, ktoré 
neúnavne generuje elektrickú energiu.

Ubikácie pre pracovné sily z celého Československa sa stali 
základom kúpeľov, ktoré prakticky nikto neplánoval.

Na začiatku bola náhoda
Povojnové Československo potrebovalo na obno-

vu zničenej infraštruktúry množstvo lacnej ener-

gie. Tá sa ponúkala v mase tečúcej vody, ktorú 

bolo treba prehradiť priehradou.

Pri hĺbení základového múru vrtmajstri narazili 

na zvláštnu vodu - uhličitú, s vysokou koncentrá-

ciou minerálnych látok. Časté erupcie nezvyčaj-

nej vody aj v ostatných vrtoch si vyžiadali zmenu 

technológie stavby a zároveň začali pracovníci 

pociťovať blahodárne zdravotné účinky. 

Táto skutočnosť sa šírila ďalej a neskôr stála pri 

zrode najmladších kúpeľov Slovenska.

Vedeli ste, že
priehradný múr „sedí” na čadičovej 
výstieľke, ktorá izoluje betónový 
múr od agresívnej slanej vody? Na 
jej výstavbu boli použité podobné 
čadičové kocky, ktorými sú dláždené 
historické ulice.

1959



Analýzu vykonalo akreditované laboratórium  
BEL/NOVOMANN, s. r. o., protokol o skúškach vody č. :69606/2019

Voda prináša zdravie z hlbín Zeme
Nimnická voda je stredne až silne mineralizova-

ná, hydrogénuhličitanová-sodno-vápenato-ho-

rečnatá, slabo kyslá, hypotonická s teplotou 12 – 

14o Celzia. 

Liečivá minerálna voda umožňuje jej univerzálne 

použitie, aplikuje sa vnútorne i zvonka vo forme 

inhalačných a pitných procedúr, ako i rôznych 

vaňových kúpeľov.

Pomáha pri liečení chorôb tráviaceho ústrojen-

stva, dýchacích ciest i chorôb z povolania, posti-

hujúcich tráviace a dýchacie cesty, chorôb obe-

hového ústrojenstva, poruchy látkovej premeny 

(obezita, diabetes) a žliaz s vnútornou sekréciou, 

chorôb pohybového ústrojenstva a nervových, 

gynekologických a onkologických chorôb.

B7
1731 mg/l 
Oxid uhličitý

1485,242 
Katióny

4661,435 
Anióny

14°C

Lítium 3,2 

Sodík 1290

Draslík 64,6 

Amónium 6,42 

Horčík 36,1 

Vápnik 84

Železo 0,13 

Mangán 0,021

Stroncium 0,38 

Bárium 0,52

Hliník < 0,020

Fluoridy    0,515

Chloridy    289

Bromidy     1,76

Jodidy  1,35 

Dusičnany   1,51

Dusitany    < 0,02

Sírany  76,3

Hydrogénuhličitany  4291

Hydrogénfosfáty     < 0,15

Vedeli ste, že
minerálka v priehrade je svojím 
zložením takmer totožná 
s alkalicko-muriatickou kyselkou 
v Luhačoviciach?
Dodnes sa medzi ľuďmi šíri legenda 
o tom, že v čase navŕtania minerálneho 
prameňa pod priehradou 
poklesol tlak vody v kúpeľoch 
Luhačovice. 

Vápnik je jedným z najdôležitejších minerálov 

v tele. Je základom zubov a kostí, zároveň ne-

nahraditeľný pre funkciu buniek, svalové sťahy, 

prenos nervových impulzov a zrážanie krvi. Hor-

čík podporuje srdce, zmierňuje účinky stresu, 

pomáha svalom správne fungovať. K optimálne-

mu vstrebávaniu horčíka dochádza pri pomere 

s vápnikom 1 : 2.

Miesto, kde sa minerálna 
voda objavila prvýkrát
Pri prácach v kesóne (na obrázku) 
je dôležité dodržiavať postup 
dekompresie, inak hrozia zdravotné 
komplikácie až smrť. O problémoch 
nie je v archívnych materiáloch 
žiadna zmienka. Z rozprávania 
pamätníkov sa však dozvedáme, 
že v kesónoch zomrelo veľa ľudí, 
väčšinou väzňov, ktorí tu pracovali.
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Vznik liečebne Nosice
Veľkú zásluhu na vzniku liečebne Nimnica majú 

najmä propagátor kúpeľov, legenda vodných sta-

vieb na Váhu Ing. František Smrček, Rudolf Žá-

kovic a vtedajší závodný lekár stavby MUDr. Jo-

zef Vajda.

Aby sa zaistili pramene novoobjavenej minerál-

nej vody, ich výdatnosť, smer toku i jej pôvod, vy-

konali dodatočne špeciálny prieskum 150 metrov 

Primár MUDr. Jozef Vajda s hlavnou zdravotnou sestrou Antóniou 
Lepejovou pri informačnom rozhovore  s novým pacientom 
Oldřichom Zdichyncom. 
Foto: archív TASR, autor V. Přibyl, 10. februára 1960

Popri stavbe v Nosiciach sa budovala aj 
poliklinika v Púchove, známa pod názvom 
„infekčné“. 

Priehradu i prvé ubytovacie kapacity - to všetko vybudovali 
najmä mladí ľudia z celého Československa.

hlbokými vrtmi. Pri vŕtaní v osi priehrady mine-

rálna voda striekala z hĺbky 65 metrov do výšky 

12 metrov výdatnosťou 12 litrov za sekundu. Hy-

drologický prieskum potvrdil, že minerálne pra-

mene pochádzajú z hlbšieho skalného podložia.

Rozbor ukázal vysoké hodnoty sodíka, draslíka, 

horčíka, železa, vápnika a chlóru. 

Jednotlivé stavby získavali časom 
rôzne názvy
Pôvodné názvy Váh, Súľov, Manín, Jilemnický, Komenský, či Neptún boli inšpi-

rované prírodnými útvarmi v okolí alebo osobami, ktoré v tunajšom kraji v mi-

nulosti pôsobili.

V roku 2009 prebehlo premenovanie na súčasné názvy nasledované postup-

nými rekonštrukciami jednotlivých budov.

SALUS  - zdravie, spása 

CARITAS  - láska

VERITAS  - pravda

SALVATOR - spasiteľ

Pôvodná výstavba

Nová výstavba

Hviezda na kopci
Na skalnatom výčnelku kopca oproti 
kúpeľom sa nachádzala zameriavacia 
a hydrometeorologická stanica 
s osvetlenou päťcípou hviezdou. Keď 
hviezda svietila, plán výstavby sa plnil 
a pracujúca mládež sa mohla po práci 
radovať a oslavovať… no keď hviezda 
do priehradného údolia nesvietila, 
plán výstavby sa neplnil a pracujúci 
museli doháňať zameškané.

Mapa kúpeľov 1953 - 2019



Slávnostné otvorenie
Od vzniku liečebne už uplynul nejaký čas a pri príležitosti 15. vý-

ročia Slovenského národného povstania, za účasti zástupcov Po-

vereníctva zdravotníctva a žilinského kraja bola v nedeľu 31. au-

gusta 1959 slávnostne otvorená nová liečebňa Nosice, patriaca 

pod kúpele Trenčianske Teplice.

Otvorenie kúpeľov bola veľká udalosť s návštevníkmi 
zo širokého okolia.

Krásne okolie kúpeľov pri Priehrade mládeže očarí 
každého pacienta a návštevníka. Vody priehrady poskytujú 
možnosť obľúbených vodných športov. 
Foto: archív TASR, autor F. Kocian, 31. augusta 1959 

Zábery zo slávnostného 
otvorenia kúpeľov. 
Foto: archív TASR, autor F. Kocian, 
31. augusta 1959 

Kúpele Nosice
Zaťko, 1960, plagát

Mladé brigádničky pózujú 
pri kesóne na titulke 
časopisu ŽIVOT.
31. číslo, 8. augusta 1952

Aké boli vtedajšie 
náklady?
150 stálych zamestnancov 
sa staralo o ubytovacie 
zariadenia (320 lôžok), 
slobodáreň, ordinácie, 
laboratória, inhalátorium, 
liečebné zariadenia, kaviareň 
a reštauráciu. Celkové 
náklady na dobudovanie 
kúpeľných zariadení do 
31. marca 1960 mali byť 
vyčíslené na 3 100 000 Kčs.



Prví hostia
Budova Jilemnický slúžila v rokoch 1959 – 1969 

ako prvá slovenská dorastová liečebňa s kapa-

citou 60 postelí, so zameraním na nešpecific-

ké ochorenia dýchacích ciest, kardiovaskulárne 

choroby a celkové oslabenie zdravotného stavu. 

Viedol ju MUDr. Ladislav Sikula. Od roku 1970 

slúži ako liečebňa dospelých.

Kapacita kúpeľov postupne narastala a v roku 

1961 už predstavovala 276 postelí v jedno až troj-

lôžkových izbách.

Pôvodné pitné kúry v „kruhu bláznov“.

Brigádnikov čoskoro nahradili prví kúpeľní hostia.
Foto: archív SVP, š. p. Správa povodia stredného Váhu I. Púchov

Vedúci lekár 
liečebne dorastu 
MUDr. Ladislav 
Sikula v rozhovore 
s prvým pacientom 
liečebne Jánom 
Křížom z Prahy. 
Vpravo pacient Ján 
Mikula z Kláštora 
pod Znievom. 
Foto: archív TASR, autor 
V. Přibyl, 10. februára 
1960

Rehabilitačná sestra Eva Hreblajová pri cvičení. Na obrázku 
hromadné cvičenie. 
Foto: archív TASR, autor V. Přibyl, 10. februára 1960

Nosice alebo  
Nimnica?
1. apríla 1959 vznikajú kúpele Nosice 
(voda bola v katastri obce Nosice, aj 
keď budovy ležali na území Nimnice), 
vtedy ako liečebňa Trenčianskych 
Teplíc. 
Neskôr sa názvoslovie rozdelilo 
- „Nosická“ zostala priehrada 
a „Nimnické“ sú kúpele.



Balneoterapia
Jedným z najdôležitejších krokov v histórii bolo 

začatie výstavby budovy Balneoterapie v sep-

tembri 1979. Zlúčila pod jednu strechu procedú-

ry (kapacita 1200 procedúr denne), stravovaciu 

a kultúrnu časť. Jej pôvodný rozpočet bol 55 mi-

liónov korún s realizáciou rozdelenou na tri etapy. 

Najskôr bola v 1992 otvorená zdravotnícka časť, 

o štyri roky neskôr stravovacie priestory a v roku 

1999 aj pitný pavilón.

Medzi liečebné prostriedky patrí najmä pitná lieč-

ba, pri ktorej má minerálna voda najvyššie účin-

ky.

Okrem parkových úprav v okolí Balneoterapie 

a vôbec nového kúpeľného mestečka čaká na 

návštevníkov aj bohatý kultúrny život. V miest-

nom amfiteátri alebo v spoločenskej sále sa pra-

videlne poriadajú kultúrne podujatia, folklórne 

slávnosti, koncerty, výstavy a pod. 

Začiatok výstavby budovy 
Balneoterapie.
Autor: Stanislav Šaradín

Pôvodný interiér Balneoterapie a bazéna.
Zdroj: Kúpele Nimnica

1979

Vedeli ste, že
budova Balneoterapie bola postavená 
na mieste pôvodného amfiteátra, ktorý 
bol následne presunutý na terajšie 
miesto? Kým nebola postavená 
budova BG, všetky kúpeľné služby, 
vrátane liečebnách procedúr, 
stravovania, zábavy, boli poskytované 
v rámci kúpeľných domov 
a v spoločenskom dome. Neskôr bola 
otvorená zdravotnícka časť (1992), 
stravovacia časť (1996) a nakoniec 
pitný pavilón (1999).



Rozmach v 90-tych rokoch
Búrlivé obdobie poprevratových rokov nezna-

menali pre kúpele deštrukciu, ale naopak, rene-

sanciu a rozvoj. Kúpele plnia nielen svoj primár-

ny účel, ale sú aj dôstojným miestom pre kultúru 

a odpočinok v akomkoľvek ročnom období.

Od roku 1995 sú kúpele samostatnou akciovou 

spoločnosťou Kúpele Nimnica, a. s.

1989

Vedeli ste, že
Nosická priehrada už krátko po svojom 
vzniku zabránila ničivej povodni? 
Váh v roku 1958 dosiahol úroveň 
„100 ročnej“ vody, v Liptovskom 
Mikuláši bolo zaplavených 21 obcí 
a Nosická nádrž znížila prietok z 2330 
m3/s v Žiline na 2000 m3/s v Púchove. 
Podobnú účinnosť si zopakovala 
o dva roky neskôr, kedy tlmila prietok 
o 1 000 m3/s a zabránila tak škodám na 
majetku.



Na prelome tisícročia
Tretia časť budovy Balnea Grand, spoločenská 

sála, bola dokončená v roku 2000. Ako prvé pred-

stavenie tu bol uvedený muzikál Mníšky v podaní 

hereckého súboru Novej scény.

Liečebné domy už vo svojom stave nezodpovedali 

požiadavkám súčasnej doby na moderné ubyto-

vanie, preto sa pristúpilo k ich postupnej rekon-

štrukcii a zároveň k zdvojnásobeniu ubytovacej 

kapacity.

2001 
 � Začlenenie hotela Neptún medzi kúpeľné 

domy

2008 
 � Získanie certifikátu kvality ISO 9001-2008

 � nová kaplnka v KD Manín

2009 
 � Premenovanie kúpeľných domov

Hotel Neptún sa začal stavať súčasne s Balneoterapiou. 
Od roku 2001 patrí ku kúpeľom a slúži ako liečebný 
dom pre kúpeľných hostí.

V kúpeľoch sa dobre cítia nielen 
dospelí pacienti, ktorí môžu 
využívať ubytovacie služby na 
úrovni 3- až 4-hviezdičkových 
hotelov, ale aj najmenší rodinní 
príslušníci.

Blýskavý disco štýl 80-tych rokov postupne nahrádza čistá nadčasová 
elegancia v pastelových tónoch.

2000

Vedeli ste, že
pri výstavbe Nosickej priehrady 
mládeže boli aj známe osobnosti, ako 
Ján Havlík (v procese blahorečenia) 
a v súčasnosti už blahorečený don 
Titus Zeman? Ten tajne navštevoval 
rehoľníkov oblečený ako brigádnik, 
dodával im odvahu, povzbudzoval 
a informoval o príprave útekov do 
zahraničia.
V kresťanskej tradícii pokračuje 
aj novodobá história kúpeľov. Sú 
obľúbeným miestom duchovných 
pobytov, na ktorých sa spolu liečia 
telo i duša.



Medicínske wellness centrum
Poznáme liečivú silu prameňov a Medicínske 

wellness centrum je jedinečný mix bazéna, 

sáun a liečebných procedúr pre celé telo, do-

stupné pre širokú verejnosť.

 � relaxačný bazén s masážnymi tryskami

 � teplota vody 33-35°C

 � vírivka

 � sauny - bylinková, infra, parná, fínska

 � tepidáriá

 � Kneippov kúpeľ

 � tropické sprchy

 � ľadopád

2009

Medicínske 
wellness 
centrum 
oficiálne otvoril 
prezident SR 
Ivan Gašparovič.

Skupinové cvičenia vo vode patria 
k obľúbeným aktivitám návštevníkov.

Celé wellness centrum ako aj iné 
rekonštruované priestory navrhujú 
renomovaní dizajnéri exkluzívne pre Kúpele 
Nimnica.

Vedeli ste, že
dezinfekcia vody v rekreačnom bazéne 
prebieha technológiou s využitím 
ozónu, čo umožňuje výrazne znížiť 
množstvo chlóru, a tak je voda menej 
dráždivá na pokožku a dýchacie 
cesty?



Prestavby a vízie
Už od svojho vzniku kúpele budili pozornosť obyvateľov nielen obce Nim-

nica a Nosice, ale aj širokého okolia a stali sa častým cieľom vychádzok 

a rodinných výletov. Okrem rozľahlého parku a priľahlého kúpeľného mes-

tečka ich tu čakal aj bohatý kultúrny život. 

Rovnako, ako kúpele prinášajú zdravie svojim klientom, chceme, aby sa 

stali miestom fyzického a duševného relaxu pre širokú verejnosť. Veríme, 

že naše vízie postupne prinesieme do života a pozdvihnú toto miesto na 

novú úroveň.

 � výstavba atraktívneho vodného sveta

 � využívanie pobrežia priehrady a vodnej plochy pre vodné športy a ry-

bolov (rybárska dedinka)

 � výstavba dýchacieho pavilónu (eukalyptová záhrada) v oddelenej 

časti Balnea Grand

2019

Nové trendy
Vizuálne zmeny, ktoré prebehli počas 
posledných rokov v kúpeľoch neladili 
s pôvodným logom a vizuálom, ktorý 
od svojho vzniku už zastaral.
Nová verzia prináša dynamiku 
a zachováva odkaz z minulosti - 
spojitosť prameňa a priehradného 
múru.

Nové logo
Autor: Ing. Daniel Behan, 2017

Pôvodné logo
Neznámy autor

Kúpele píšu svoj vlastný príbeh - každý rok prinášajú 
pozitívnu zmenu v exteriéroch i poskytovaných službách.

Kedysi spoločenský dom slúžil 
ako jedáleň, kotolňa i prijímacia 
kancelária. Dokonca celá jedna 
generácia detí v ňom trávila letné 
prázdniny ako „ Správna banda“. Po 
rekonštrukcii na Kursalon slúži na 
relax, posedenie a zábavu.



Osobnosti v kúpeľoch

Riaditelia
MUDr. Jozef Vajda  1959 – 1968

MUDr. Glasa

MUDr. Ľudmila Mašková

MUDr. Jozef Dobiš   – 1992

MUDr. Oľga Molitorová 1992 – 2001

MUDr. Janka Lényiová 2001 – 2003

PhDr. František Halmeš 2003

Anna Valjašková 2003 – 2004 

Mgr. Martin Pavlík 2006 - 2018

PhDr. František Halmeš  od 2018

Lekárski riaditelia
MUDr. Janka Lényiová od roku 1989

MUDr. Milan Galajda 2001

MUDr. Gabriel Grnáč 2007

MUDr. Jozef Kučera 2008

MUDr. Janka Lényiová  2010

Špeciálni hostia
Ivan Gašparovič
prezident SR

predsedovia vlád Slovenskej republiky

Dr. h. c. Anton Srholec
filantrop, disident, spisovateľ

doc. PhDr. Miloš Klátik, PhD.
emeritný generálny biskup Evanjelickej cirkvi  
augsburského vyznania 

Mons. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD.
rímskokatolícky arcibiskup metropolita Bratislavskej 
arcidiecézy

Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD.
diecézny biskup Žilinskej diecézy
a ďalšie významné osobnosti cirkví

Ján Fígeľ, Anna Záborská
europoslanci

Jean-Marie Bruno
veľvyslanec Francúzskej republiky v SR

Peter a Martin Velitsovci
profesionálni cyklisti

Milan Dubček
kariérny diplomat a veľvyslanec

Pavel Dvořák
historik

Bohumil Golian
volejbalista, olympionik

Kultúra a umenie
Jozef Vajda
herec 

Václav a Jan Neckářovci
hudobníci

Boris Filan
spisovateľ a publicista

Stano Dančiak
herec

Milka Zimková
herečka

PhDr. Ján Grexa, PhD.
humorista

Petra Nagyová Džerengová
spisovateľka

Zuzana Tlučková
herečka

Maroš Kramár
herec

Roman Bienik, Igor Hraško
folkloristi

Martin Nikodým
moderátor

Josef Laufer
spevák
...a mnohí ďalší významní hostia

Kúpele Nimnica oslávili v roku 2019 svojich 60 rokov existencie. Veríme, 

že rovnako ako minulosť, bude úspešná aj budúcnosť kúpeľov. A predo-

všetkým veríme, že Kúpele Nimnica naplnia svoje poslanie, ktoré pokla-

dáme za vznešené. 

Naša vďaka patrí všetkým osobnostiam, ktoré sa pričinili o ich rozvoj 

a dobré meno.

Genius loci?
Ocitnúť sa naraz v jeden deň 
v domácnosti známeho herca 
i tenisového trénera svetovej jednotky 
nie je v Nimnici vôbec zložité. Stačí, 
keď zavítate do soľnej jaskyne, ktorá 
vznikla v priestoroch bytu MUDr. 
Jozefa Vajdu. Možno ucítite genius loci 
rodinného kruhu, v ktorom vyrastali 
úspešní synovia - herec Jozef a tréner 
Marián Vajda.


