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Pokračujeme v predstavo-
vaní vyznamenaných pracov-
níkov počas Dní NCHZ.

Profil Ivana PASTIERIKA
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V súlade s plánom protiha-
varijných výcvikov a požiarno
previerkových cvičení na tento
rok sa uskutočnil v dňoch
27.,28.,29. 3. 2007 v čase od
08,45 hod. protihavarijný
výcvik a požiarno previerkové
cvičenie na závode chémia
prevádzka: Elektrolýza. Cviče-
nie bolo zamerané na zvládnu-
tie mimoriadnej situácie pri
vzniku požiaru na prevádzke
a úniku chlóru do ovzdušia. Pri
likvidácii mimoriadnej udalosti
boli použité špeciálne vodné
hmlové prúdy a na zistenie kva-
lity ovzdušia monitorovacie
vozidlo s príslušenstvom na
meranie nebezpečných látok
v ovzduší.

Účastníci cvičenia svojim
prístupom a vystupovaním potvr-

(Pokraèovanie na 2. strane)

Výrobky NCHZ na veľtrhu CONECO

Predák

Protihavarijný
výcvik

Na 28.ročníku najväčšieho slovenského veľtrhu stavebníctva CONECO náš podnik okrem ponuky svojich
výrobkov propagoval aj rekreačné zariadenie vo Chvojnici. Foto: (ph)

Doplnkové

dôchodkové sporenie
Keď do Novák

prišli vojaci
Letné

športové hry

Opravená časť na HCI-kolone vo výrobni VC z EDC. Foto: P. Hudec

Aprílová celopodniková odstávka
Celopodniková odstávka v

apríli bola plánovaná v dňoch
11. a 12.4. 2007. Nakoľko však
bola zistená netesnosť na HCl
kolóne vo výrobni VC z EDC,
bola výroba v dňoch 4.-7.4. 2007
odstavená z dôvodu opravy
kolóny a zároveň boli vykona-
né aj odstávkové práce vo
výrobni VC z EDC a VC z acety-
lénu. Chcem zdôrazniť, že aj
napriek obdobiu veľkonočných
sviatkov bola oprava HCl koló-
ny a odstávkové práce zrealizo-
vané aj s úspešným a bezpro-
blémovým nábehom výroby.

Plánovaná odstávka zostávajú-
cej výroby bola zabezpečená
v dňoch 11. a 12.4. 2007. Z hlav-

(Pokraèovanie na 2. strane)
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(Dokonèenie z 1. strany)

Poslednou novelou zákona
o doplnkovom dôchodkovom
sporení, takzvaného tretieho
piliera dôchodkového zabez-
pečenia došlo k transformácii
doplnkového dôchodkového
poistenia na doplnkové dô-
chodkové sporenie. Účastníci
doplnkového dôchodkového
poistenia sa tak po transfor-
mácii stali investormi, ktorí
v novom prostredí môžu zva-
žovať o riadení vlastných
nasporených aktív formou
investície v dlhšom časovom
horizonte.

V zmysle toho prichádza s po-
nukou pre našich zamestnancov
aj doplnková dôchodková pois-
ťovňa ING Tatry Sympatia pôso-

biaca v našom podniku.
Od 1. 4. 2007 bude mať ING

Tatry Sympatia, d.d.s., a.s. dva
nové príspevkové doplnkové dô-
chodkové fondy a to
a . Zároveň sa
s účinnosťou od uvedeného ter-
mínu mení názov existujúceho
príspevkového fondu na

príspevkový d.d.f. ING Tatry
Sympatia, d.d.s., a.s.

Všetci zamestnanci NCHZ,
a.s., klienti spoločnosti, ktorí boli
k 31. 3. 2007 účastníkmi existujú-
ceho príspevkového fondu sa
stanú účastníkmi Vyváženého
príspevkového d.d.f. ING Tatry

rastový
konzervatívny

Vyváže-
ný

Aprílová celopodniková odstávka

dili, že na takéto situácie sú pri-
pravení a vycvičení a sú si dobre
vedomí vzniku možných násled-
kov pri akejkoľvek nebezpečnej
situácii na tejto prevádzke.

Cvičenie bolo uskutočnené

podľa reálnych poveternostných
podmienok. Vytýčené ciele
cvičenia boli splnené v plnom
rozsahu. Záverom možno skon-
štatovať, že získaním praktických
návykov a ich precvičovaním pri
súčinnostných cvičeniach všet-

revízie armatúr a poistných venti-
lov.

Na úseku energetiky a IT pre-
ných cieľov odstávky je potrebné
spomenúť práce na závode ché-
mia a to na dvoch elektrolyzéroch
realizované generálne opravy a na
dvoch elektrolyzéroch stredné
opravy vrátane výmeny 4-och sád
krátkospojovačov elektrolyzérov.

Na závode plasty bola vymene-
ná časť potrubia rozvodu vzduchu
na meranie a reguláciu na výstupe
zo vzduchovej stanice, výmena
odplynového potrubia VC od auto-
klávov č. 13 - 16 polymerizácií
a stredná oprava skladového
zásobníka č. 8 na S PVC 2.

Na závode karbid boli odstáv-
kové práce a práce v rámci inves-
tičnej výstavby „Odprášenie výro-
by acetylénu“ realizované len
v časti výroby acetylénu. Na závo-
de karbid bola počas odstávky
v chode výroba CaC aj karbido-
vých zmesí.

V rámci výrobných prevádzok

2

boli aj vyčistené strojnotechnolo-
gické zariadenia s prípravou na
letné prevádzkovanie a potrebné

Transformácia doplnkového dôchodkového sporenia-

-z poistencov  investori
Sympatia, d.d.s., a.s. Bankové
spojenie, číslo účtu ako aj inves-
tičná stratégia tohto fondu sa
nemenia. Okrem názvu príspev-
kového doplnkového fondu teda
nedochádza k žiadnej zmene.

Nakoľko však dochádza k roz-
šíreniu vyššie uvedených prí-
spevkových doplnkových dô-
chodkových fondov budú mať
zamestnanci NCHZ, a.s., klienti
spoločnosti od 1. 4. 2007 mož-
nosť vybrať si, v ktorom fonde
majú záujem svoje prostriedky
investovať. Táto možnosť výberu
sa týka jednak nových účastníkov
doplnkového dôchodkového spo-

renia ktorí do systému vstúpia po
1. 4. 2007, ale aj pôvodných
účastníkov, ktorí budú môcť
prestúpiť z existujúceho vyváže-
ného príspevkového fondu do jed-
ného z už vyššie uvedených,
podľa vlastného rozhodnutia.
Prestupy medzi jednotlivými
dôchodkovými fondmi je možné
vykonať ku koncu kalendárneho
mesiaca, podrobnosti ohľadne
prestupov sú bližšie špecifikova-
né v dávkovom pláne 4Z, ktorý je
súčasťou účastníckej zmluvy
o doplnkovom dôchodkovom
sporení. Záujemcovia o zmenu
dôchodkového príspevkového
fondu sa môžu prihlásiť u svojej
mzdovej účtovníčky.
Ing. Pavel vedúci OPaMŠimko,

Práce počas celopodnikovej odstávky zabezpečovali zamestnanci
fy NCHZ Global Services, a.s. Foto: P. Hudec

behli kontroly, revízie a opravy elek-
trozariadení, rozvodov pary, kon-
denzu a vôd.

V oblasti meracej a regulačnej
techniky boli uskutočnené kontro-
ly, čistenie, výmena a kalibrácia
vybraných zariadení M a R a kont-
rola signalizačných a blokovacích
okruhov.

Nábeh výrob po odstávke bol
zvládnutý bez vážnejších problé-
mov podľa plánovaných časových
harmonogramov.

Na záver chcem poďakovať všet-
kým pracovníkom údržby fy
NCHZ Global Services, a.s. a pra-
covníkom našej a. s. za zvládnutie
plánovaného rozsahu prác tak,
aby mohla byť výroba zabezpečo-
vaná bez problémov až do ďalšej
odstávky v auguste, ktorá je plá-
novaná od 13.8. 2007.

Ing. Jozef TRUCHAN
vedúci ORVBP

kých účastníkov je nevyhnutným
na zvládnutie všetkých možných
reálnych mimoriadnych situácii
v podniku.

Aj ďalšie protihavarijné výcviky
budú realizované len na rannej
zmene v pracovných dňoch a cca

5 min. pred začiatkom protiha-
varijného výcviku upozorňuje
podnikový dispečer zamest-
nancov na konanie výcviku pod-
nikovým rozhlasom.

Príjazd hasičskej techniky na
výcvik je realizovaný so zvuko-
vou a svetelnou signalizáciou.

veliteľ hasičského útvaru
Ing. Marcel Malíška

(Dokonèenie z 1. strany)

Protihavarijný výcvik
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Symbol utrpenia, čiastočne
pozlátené výtvarné drotárske
dielo - Bolesť v srdci, obdrža-
lo nešťastím postihnuté me-
sto Nováky od Spoločnosti
Ferdinanda Martinenga sídlia-
cej v Bratislave.

(prš)

Podľa zástupcov spoločnosti,
ktorí cenu týždeň po tragédii
odovzdali primátorovi Dušanovi
Šimkovi uviedli, je to prejav úcty
k obetiam a pozostalým, predo-
všetkým po tragédii vo VOP. Je
prejavom solidarity a zároveň
spomienkou na obetavosť zdra-
votníkov, hasičov ale taktiež ban-
ských záchranárov, ktorí zasa-
hovali pri vlaňajšom banskom
nešťastí v Bani Nováky, kde zahy-
nuli štyria baníci.

Podobné srdce, ktorého auto-
rom je výtvarník Ladislav Jurova-
tý ml., už spoločnosť udelila po
veľkých tragédiách a teroristic-
kých činoch aj primátorom a sta-
rostom Londýna, New Yorku,
Bombaja, ale aj maďarskej obce
Hejce, kde vlani havarovalo lie-
tadlo so slovenskými vojakmi.

Najväčší slovenský veľtrh
stavebníctva CONECO na svo-
jom 28. ročníku potvrdil, že
Slovensko prežíva výnimočný
boom v oblasti výstavby.
A podľa prognóz bude tento
vývoj pokračovať nielen kvanti-
tatívnym, ale aj kvalitatívnym
spôsobom. Ani v tomto roku
nemohli preto na veľtrhu chý-
bať NCHZ.

Medzi takmer 900 vystavova-
teľmi z 11 krajín prezentovali
NCHZ svoje výrobky pre staveb-
níctvo, s dôrazom na použitie bez-

olovnatých stabilizátorov, v súla-
de s najnovšími ekologickými tren-
dami - okenné profily Internova
(3-komorové, 4-komorové, 6-
komorové, Internova 6000 THER-
MO a Internova 6000 s novými
vtláčanými tesneniami na báze
TPV) a fasádny obklad Slovinyl
Siding spolu so zatepľovacím
systémom THERMO SIDING.

Okrem ponuky svojich výrob-
kov využili NCHZ účasť takmer
200 tisíc návštevníkov, ktorí zaví-
tali na tohtoročné veľtrhy CONE-
CO, RACIOENERGIA spolu so

®

®

Rekondičné a ozdravné pobyty vo Chvojnici

Za zdravý životný štýl
Bolesť v srdci

Dodatok č. 4 ku kolektívnej
zmluve na roky 2006-2009 sláv-
nostne podpísali počas celozá-
vodnej konferencie základnej
organizácie odborového zväzu
Chémia pri NCHZ, ktorá sa za
účasti generálneho riaditeľa
NCHZ Róberta Štofka, ďalších
členov manažmentu a predsedu
OZCH SR Juraja Blaháka usku-
točnila v marci.

Generálny riaditeľ Róbert
Štofko informoval odborárov
o celkovej ekonomickej a hos-
podárskej situácii v podniku
a o pripravovanej transformácii
jednotlivých činností. Od pred-
sedu odborového zväzu Juraja
Blaháka sa dozvedeli najnovšie
informácie o príprave novely
zákonníka práce.

Správu o činnosti základnej
organizácie odborov za uplynulé
obdobie predniesol predseda
ZO Peter Král. Delegáti schválili
správu o čerpaní rozpočtu a vý-
kaz hospodárenia ZO za rok
2006, návrh rozpočtu ZO na rok
2007 a návrh na zmeny v základ-
ných dokumentoch ZO.

(rch)

Konferencia
odborárovsprievodnými podujatiami CLI-

MATHERM, CONECOINVEST
a SLOVREALINVEST, aj na pro-
pagáciu rekreačného zariadenia
vo Chvojnici.

Expozícia Nováckych chemic-
kých závodov a.s., bola umiestne-
ná v hale E na ploche 60 m .
Návrh a realizáciu stánku zabez-
pečila spoločnosť Progress Pro-
motion Bratislava, s.r.o.

,
ved.oddelenia reklamy

a marketingových služieb
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Ing. Peter Holý

Kolektívnym vyjednávaním v ro-
ku 2006 zamestnávateľ umožnil
zúčastňovať sa na ozdravných
pobytoch zamestnancom, ktorí
nemajú nárok na rekondičný
pobyt a sú v pracovnom pomere
minimálne päť rokov. V roku 2006
ozdravný pobyt absolvovalo 165
zamestnancov a vynaložené
náklady zo sociálneho fondu boli
vo výške 656 tis. Sk.

Cieľom rekondičných a ozdrav-
ných pobytov je:
vypestovať vzťah k pohybovej akti-
vite na čerstvom vzduchu v upo-
kojujúcom prostredí
naštartovať ľudí k pravidelným
stravovacím návykom
správna životospráva vedie k pre-
vencii civilizačných ochorení
(obezita, vysoký krvný tlak, cuk-
rovka, neurózy, ochorenia chrbti-

�

�

�

ce)
spomalenie procesu starnutia (re-
kreačný šport, zdravé stravova-
cie návyky, pozitívne myslenie)
snaha o odbúranie škodlivých
návykov (fajčenie, alkohol, preje-
danie sa)
racionálna strava, dostatok spán-
ku, dobré medziľudské vzťahy,
zdravý spôsob života vedie k lep-
šej kvalite života
znižuje chorobnosť, čo dáva pred-
poklad k vyššej produktivite prá-
ce.
Pri organizovaní oboch typov

pobytov spolupracujeme s MUDr.
Martou Madajovou z ambulancie
fyziatrie, balneológie a liečebnej
rehabilitácie, ktorá vykonáva
vstupné a kontrolné vyšetrenia.
Zámerom týchto vyšetrení je zhod-
notiť zdravotný stav, pohybovú akti-

�

�

�

�

vitu, odhaliť faktory, ktoré nepriaz-
nivo pôsobia na celkový zdravotný
stav zamestnancov.

Podľa jej zistení prevažná väčši-
na zamestnancov zaradených na
rekondičné pobyty, čo sú najmä
pracovníci z výrobných prevádzok
a laboratórií, si osvojila nutnosť
pohybovej aktivity. S tým súvisí lep-
šia fyzická kondícia a udržiavanie
konštantnej hmotnosti.

Zamestnanci zaradení na
ozdravné pobyty pracujú hlavne
v administratíve a majú sedavý
spôsob práce. Zaostáva u nich
pohybová aktivita, čoho dôsled-
kom je obezita, chybné držanie
tela, skoliózy, bolesti hlavy,
neurózy. Z hľadiska civilizačných
ochorení je ich zdravotný stav
horší v porovnaní s predchádzajú-
cou skupinou.

Ozdravné pobyty majú význam
z hľadiska motivácie zamestnan-
cov k športovej činnosti, naštarto-
vať ich k odstráneniu, alebo aspoň
k snahe redukovať zlé návyky
a priblížiť sa tak k zdravému život-
nému štýlu.

Ing. Jana
ved. odb. zdrav. a sociálnej

starostlivosti

Studená,

V záujme predchádzania vzniku chorôb z povolania je zákonom NR
SR o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci daná povinnosť zamestná-
vateľovi zabezpečovať rekondičné pobyty. Na účely poskytovania rekon-
dičných pobytov sú vybrané profesie, ktoré regionálny hygienik svojim
rozhodnutím vyhlásil za rizikové. Naša akciová spoločnosť organizuje
rekondičné pobyty pre svojich zamestnancov v rekreačnom stredisku vo
Chvojnici od roku 1998. V roku 2006 sa na nich zúčastnilo 199 zamest-
nancov a vynaložené náklady spoločnosti boli vo výške 1.888 tis. Sk.

Výrobky NCHZ na veľtrhu CONECO
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Generálny riaditeľ VOP Ján
Lasab potvrdil, že ľudia najskôr
začali pracovať na povrchovej
úprave kovových súčastí a výrobe
súčiastok z plastov pre automobi-
lový priemysel. Z výbuchom

Mesiac po výbuchu delaboračnej haly vo Vojenskom opravá-
renskom podniku (VOP) Nováky už v podstatnej miere obnovili
civilnú výrobu. Z 380 pôvodných pracovníkov v Doline ich tam na
zmeny už opätovne pracujú dve tretiny.

poškodených budov demontova-
li výrobné linky a špeciálne stroje
vlastnej konštrukcie a presťa-
hovali ich do uvoľnenej hasičskej
zbrojnice. Výbuch našťastie spô-
sobil iba desaťdňový výpadok vo

Podivný gróf

Zberatelia do Lehoty

Lúpe� v montérkach

Skutočný život posledného
šľachtického majiteľa bojnické-
ho zámku grófa Jána Pálfiho je
námetom XIV. Medzinárodného
festivalu duchov a strašidiel.
Ako nám povedal autor námetu
a riaditeľ bojnického múzea Ján
Papco, v tomto roku zdramatizo-
vali skutočné i mystické momen-
ty grófovho života, ktoré ho for-
movali. Dej je vsadený do auten-
tických priestorov zámku, kde sa
viaceré udalosti v skutočnosti
odohrali. A aby bol festival
hodný svojho mena, nebudú chý-
bať posmrtne záhady grófa v Boj-
niciach. Príbeh sa rozohrá na boj-
nickom zámku v dňoch 27.4.-
1.5. a 4.-8.5.2007.

Už druhy ročník regionálnej
prehliadky záujmovej činnosti
a záujmového vzdelávania Moje
hobby, tvoje hobby, sa uskutoč-
ní 29. apríla 2007 v Lehote pod
Vtáčnikom. Zberatelia známok,
mincí, minerálov, pestovatelia
kaktusov, bonsajov, modelári,
aranžéri, výrobcovia úžitkových
a ozdobných predmetov, domá-
ci majstri a iní môžu prezentovať
svoje záľuby. Prezentácia hoto-
vých predmetov a zbierok i ukáž-
ka výroby sa uskutoční v miest-
nom Kultúrnom a spoločen-
skom stredisku od 13. hodiny.

Dvaja 20-30-roční páchatelia
v montérkach vstúpili do rodin-
ného domu v Horných Vesteni-
ciach. Napadli a spútali 23-
ročného majiteľa. Z domu
odcudzili tri zbrane, šperky zo
žltého kovu, značkové hodinky,
hotovosť v dvoch menách a iné
veci, všetko za viac ako 2,1 mil.
korún.

Zlate a strieborne šperky pria-
mo z rúk predavačky záložne
ukradol 40-ročný Štefan.
Následne nasadol do VW
Passatu 28 - ročného Michala
a snažili sa ujsť. Policajti vozidlo
prenasledovali. Na nováckej Bre-
zine Štefan vyskočil z auta
a ušiel do lesa. Michala chytili
v N. Rudne.

Naháòaèka pre šperky

- Erik Kližan-

Obnovili civilnú výrobu vo VOP Nováky

Nováčanov strážia kamery

dión,“ hovorí primátor Dušan Šim-
ka. Kamery nie sú inštalované na
stálo a v prípade potreby je
možné ich presunúť na iné, pro-
blémové miesto.

Kamerový systém obsluhuje
špeciálne vyškolený mestský poli-
cajt, ktorý 24-hodinovy záznam
sleduje a analyzuje. Snímacie
zariadenie je otočné o 360

Od januára sú vybrané miesta
v Novákoch monitorované bez-
pečnostným kamerovým systé-
mom. Jeho hlavnou úlohou je
ochrana majetku občanov i mes-
ta a aj zvýšenie bezpečnosti v uli-
ciach. Zatiaľ sú v meste dve kame-
ry. „Jedna je v centre mesta,
druhá monitoruje ulice Rastisla-
vovu, Bernolákovu a futbalový šta-

stupňov a možno ním priblížiť
i detaily. Napríklad evidenčné
číslo auta parkujúceho v zákaze.
Napriek krátkej prevádzke už
kamery stihli pomôcť štátnej polí-
cii, ktorá prostredníctvom zázna-
mu zdokumentovala konkrétne
trestné konanie.

-Erik Kližan-

výrobe. Tento sklz po dohode
s odberateľmi postupne vyrov-
návajú. Ostatní pracovníci, sú
doma a poberajú 60-percentnú
priemernú mzdu. Budú ich prizý-
vať, ak začnú s opravami poško-
dených budov. O obnove dela-
borácie munície ešte minister-
stvo nerozhodlo.

-pš-

Tenisový kemp pre deti v Športcentre

Sú koncipované pre deti, mlá-
dež, ale aj pre dospelých. Pod
vedením tenisových odborníkov
sa stáva tenis dobrou zába-
vou s návykmi na športovanie
a pohyb. Kemp je viacdňový,
s možnosťou ubytovania v hotelo-
vom komplexe s plnou penziou.
Program tenisového kempu obsa-
huje tréning a výučbu tenisu,
súťaže zamerané na tenisovú
tému, tiebreakové turnaje s vec-
nými cenami, tenisová angličtina,
testovanie rakiet Prince, analýza

hry z videozáznamov, kompen-
začné cvičenia, loptové hry, stol-
ný tenis, bedminton, lukostreľba,
petangue a večerné, ako aj
zábavné a poučné akcie.

Pre kempy sú v zariadení
Športcentrum Bojnice k dispo-
zicií kvalitne a profesionálne pri-
pravené antukové kurty s osvetle-
ním, nový umelý tenisový trávnatý
povrch Wimbledon, relaxačný
priestor s vonkajším bazénikom,
športové pitné podporné pro-
striedky a taktiež kvalitný tím teni-

sových odborníkov. Zariadenie
športcentra slúžilo v minulosti pre
vrcholových športovcov. Po
obnove a jeho rekonštrukcii je
zariadenie otvorené pre všetkých
návštevníkov. -sm-

S príchodom teplejších a letných dní prichádza aj potreba špor-
tovania a pohybu na čerstvom vzduchu. So zaujímavou ponukou
organizovaných tenisových kempov prišlo na tento rok Šport-
centrum Bojnice. Na rozdiel od tenisových klubov alebo akadé-
mií sú tenisové kempy v Športcentre určené pre všetkých, ktorí
sa chcú naučiť základy tenisu, alebo sa v ňom zdokonaliť.
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Je štvrtok, posledný november,
minulého roka. Predák Ivan Pas-
tierik posledný raz prechádza cez
bránu chemickej fabriky. Už sa
nenáhli, aby bol včas na pracovis-
ku a prebral v sušiarni emulzného
PVC od kolegu z nočnej zmeny
zodpovednosť za nepretržitý
chod svojho úseku.

Už je vlastne dôchodca. Po 43
rokoch sa prišiel iba potichu roz-
lúčiť, odovzdať ochranné pro-
striedky. Nemôže si ani podať
ruky s chlapmi zo svojej zmeny,
len z majstrom Vladom Ružekom.
Jeho ľudia majú práve voľno,
svoju nedeľu. Bude im dlžný roz-
lúčkové posedenie. Pomaly pre-
chádza po staručkom Závode
plasty, ktorý dlho volali tretím
cechom. Otvorí svoju skrinku,
vyberá z nej všetky veci, montér-
ky, prilbu, masku, okuliare a už ju
ani nezamyká. Je voľná pre nové-
ho predáka...

Narodil sa v Opatovciach nad
Nitrou ako piaty z jedenástich
detí. Od základnej školy ho bavila
chémia. Cítil v nej veľké tajom-
stvá, ktoré čakajú na odhalenie.
Na nováckom chemickom odbor-
nom učilišti sa mu zapáčilo. Už
vtedy chodil praxovať na tretí
cech, kde napokon zostal až do
dôchodku.

Živo si spomína, ako rýchlo sa
presvedčil, že chémia vie byť aj
nebezpečná, tak ako im to učite-
lia zdôrazňovali. Bol druhák a na-
chádzal sa vtedy v údržbárskej
dielni. Učni museli byť všade kde
ich potrebovali. A vtom sa to sta-
lo. V blízkosti dielne sa ozval
mohutný výbuch. Tlak vyrazil ple-
chové dvere opačne, ako sa otvá-
rali. Hodilo ho o stenu a zrazu nič
nevidel. Všade sa víril prach.
Vybuchol vraj nejaký autokláv, pri
nedostatočne pripravenej skúš-
ke. Našťastie sa mu nič vážne
nestalo. Ani ostatným pracovní-
kom. Neodradilo ho to od neskor-
šieho rozhodnutia, pracovať
v chemičke. Iba si navždy zapa-
mätal, že chemik je vždy zodpo-
vedný nielen za seba...

S čerstvým výučným listom ho
skutočne prijali na tretí cech. Naj-
skôr robil tie najjednoduchšie, ale
aj najnamáhavejšie práce. Oby-
čajne čistili od katalyzátorov reak-
tory, kde dochádzalo k polymeri-
zácii PVC. Po roku prišiel povolá-
vací rozkaz. Potešil sa, keď zistil
že sa v Jaroměři v Krkonošiach
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stretli až šiesti spolužiaci z uči-
lišťa. Bol medzi nimi aj kamarát
Paľo Petic z Nedožier. Osud
oboch nadobro zviazal. Spolu
chodili do poddôstojníckej školy
a obaja hrávali aktívne futbal na
vojne i po nej. Aj ich lanárili, zostať
v armáde, ale na Ivana doma čaka-
la, budúca manželka Oľga
z Koša, po ktorej už pred vojnou
pokukoval. Ani Paľo nemal chuť
zostať v uniforme. A tak sa obaja
vrátili do chemičky na ten istý
cech. Po pár rokoch už obaja
zastávali funkcie predákov na
sušiarni. Ich kolektívy sa striedali
v zmenách.

Úlohou predáka je zabezpečiť,
aby výroba prebiehala presne
podľa predpisov a noriem.
Variantov PVC boli a sú desiat-
ky, menia sa podľa potreby a poži-
adaviek odberateľov. Dodržiavať
treba rozdielne parametre tlaku,
teploty, prídavných komponentov
a pravidelne nosiť vzorky do labo-
ratória. Laborantky boli vždy
nekompromisné...

Život mu ušiel naozaj ako voda
v Nitre. Možno aj preto, že sa
nikdy nenudil. Do 35 rokov aktív-
ne hrával futbal za Opatovce a za
Koš. A potom ešte dlho ako vete-
rán. Kvôli futbalu si neraz musel
vybrať dovolenku, ak mu zmena
pripadla na víkend. Občas
šomral majster, ale aj Oľga. Ale
všetko sa napokon nejako utrias-
lo a on sa svoju neprítomnosť
vždy snažil rodine nahradiť iným
spôsobom.

Pred dvomi-tromi rokmi sa
začali prejavovať zdravotné pro-
blémy. Jemu, starému športovco-
vi sa akosi nedostávalo dychu.
Chytilo ho to keď sa ponáhľal, nie-
kedy pred fabrikou, ale aj v práci.
Rozbúchalo sa mu srdce, musel
si oddýchnuť. Lekári zistili, že to

spôsobujú zúžené cievy. Navrhli
mu najskôr angioplastiku v Ban-
skej Bystrici a potom aj odchod
do invalidného dôchodku. V Bys-
trici mu tepny naozaj dobre
vystužili. Prestal lapať po vzdu-
chu.

- Nie! Invalida zo mňa neurobia,
- povedal si. Po dlhšej maródke
sa na prekvapenie lekárov pýtal
späť do práce. Vedel, že do
dôchodku pôjde v prvej kategórii.
Teda o niečo skôr ako iní.

Bol zvyknutý celý život praco-
vať na zmeny. Aj ako dôchodca
akosi stále nevie oddychovať.
Možno pri futbale, keď dávajú
v televízii ligu majstrov. Alebo,
keď si na chvíľu s Oľgou sadne na
dvore pod veľkú čerešňu. Nerád
to priznáva, ale fabrika a kolektív
mu veru chýba. Vďačný je za
každú informáciu o tom, čo sa
v nej deje. Našťastie má tam svoj-
ho človeka. Syn Ivan pokračuje
v rodinnej tradícii. Pracuje na
chladiacej stanici v Novom závo-
de...

-Paľo Uhlík-

Kupujú banku v Rusku

PRIVÁTNE BANKOVNÍCTVO

CESTOVNÝ RUCH

MÉDIÁ

REALITY

J&T Finance Group stojí tesne
pred vstupom do jednej z bánk
sídliacich v Moskve. Prostredníc-
tvom nej chce v Rusku ponúkať služ-
by takzvaného privátneho bankov-
níctva, ktoré spočíva v správe aktív
boháčov.

Hovorca J&T Maroš Sýkora ozná-
mil, že ruská centrálna banka už
súhlasila s "nadobudnutím 100 per-
cent akcií jednej z moskovských
bánk":
,,Ruskú federáciu považujeme za
mimoriadne perspektívny trh," tvrdí
Jozef Tkáč, prezident a jeden z part-
nerov J&T Finance Group.

Banka, ktorú J&T onedlho v Rusku
kúpi, bude slúžiť ako základ na roz-
voj infraštruktúry v Rusku, podobne,
ako to bolo pred deviatimi rokmi pri
získaní prvej banky v Česku - J&T
Banky. Vlani otvorila pobočku aj na
Slovensku. J&T odvtedy stihla kúpiť
švajčiarsku IBI Banku, a tá už začala
rozvíjať aktivity v správe aktív najbo-
hatších z bohatých aj v Grécku.

Privátnej J&T Banke sa darí aj na
Slovensku. Len počas prvého roka
pôsobenia na našom trhu prijala na
vkladoch od boháčov, prípadne im
požičala, dohromady 7,18 miliardy
korún a dostala sa do mierneho
zisku 5,18 milióna korún. Na Sloven-
sku začala táto banka pôsobiť vlani
v marci.

J&T spravuje aktíva boháčov zatiaľ
v Česku a na Slovensku cez J&T Ban-
ku, vo Švajčiarsku a v Grécku pro-
stredníctvom IBI Banky.

Skupina rozvíja aktivity v oblasti
hotelov a zjazdoviek v Tatrách. J&T je
najväčším akcionárom spoločnosti
1. garantovaná, ktorá vlastní pre-
vádzkovateľa zimných stredísk
Jasná Nízke Tatry. J&T kúpila aj via-
ceré tatranské kúpeľné domy a kúpe-
le v Trenč. Tepliciach.

Spoločnosť J&T Real Estate je
developerom priemyselných parkov,
rezidenčných a administratívnych
zón. Najznámejším je projekt River
Park v Bratislave.

J&T Media Enterprises vlastnená
jedným z partnerov J&T je majiteľom
televízie Joj. Podľa neoficiálnych
informácií je J&T členom konzorcia
uchádzajúceho sa aj o kúpu šíriteľa
televízneho a rozhlasového signálu.

J&T
MONITORINGPredák

Ivan Pastierik s manželkou Oľgou

Pri zatepľovaní rodičovského domu

***

PILIERE J&T



ŠPZ
D.Streda

Poľné
miery

ŠPZ
M. Boleslav

Ruský
nápoj

Samček
včiel

Povstala

Mravnosť

Citoslovo

Pokrok

Lietadlo
(hov.)

2. časť
tajničky
Hliník

Tvrdé
pero

Kriak

Ivana
(dom.)

Začiatok
dňa

Vidieť
(ang.)

Nie tvoj
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Spoloèenská kronika

niečo pre zábavu ... TAJNIČKA ...

J. Poliak
Kysuc.
obec

Stena-
la

Karet.
hra

Iný
druh

Slov.
zámok

ANTOL
LORA
SEE

Poláma-
ný les

Námra-
zy

Preká-
ža

Horské
plesá

PLATA
OONA
OLEÍN

Akarij.
rybka

Popevok Bežal Obran.
šport

Mliečny
výrobok

Muž.
meno

1.časť
tajničky

Chaplín.
žena

Veľká
letná
akcia

Hviezda

Rádium

Zápor
spojka

Návod

Výzva

Zlatý
mok

Poľuje

Zápach

Lampa
(ang.)

Národný
park

Papagáj

Nárast

Kráča

Voj.
jednotka

Úzka
doska
Výrok

Erbium

Žen.
meno

Jediná

Nápev
(Hud.)

Histor.
vrch

Pomoc
oberača

Miesto
pri dome

Krátky
kabát

Kyselina
olejová

Malý
Jaro

Blahoželáme našim spolupracovní-
kom pri ich príležitosti významného
pracovného a životného jubilea
a odchodu do dôchodku.

20 rokov práce

25 rokov práce

35 rokov práce

55 rokov veku

55 rokov veku

60 rokov veku

Odchod do dôchodku

-rch-

Jaroslav GOBERSCHITZ (Z.karbid)

Ľuboš ANDACKÝ (Z.karbid)
František BARTOŠ (Z.plasty)

František BUKOVIANSKY (Z.karbid)
Vladimír LAURINEC (Z.chémia)

Vladimír OBŽERA (Z.plasty)
Rudolf FÁBER (OLD)

Jozef KAŇA (Z.plasty)
Jozef ENGLER (Z.plasty)

Viliam KOLLÁR (Odb.nákupu)

Gabriela BALAJOVÁ (Z.plasty)
Eva KOPÁLOVÁ (Odb.nákupu)
Alena ŠIMOROVÁ (Z.plasty)
Anton GROLMUS (Z.chémia)

Ing. Dagmar LACIKOVÁ (obch.kan-
celária)

Mária PAVÚČIKOVÁ (OIT)
Vladimír KOTIAN (ÚEaIT)

Emil ŠESTÁK (Odb.nákupu)
Ján FERGEL (Z.karbid)

Miroslav HOJČ (Z.karbid)
Július HRBATÝ (Z.chémia)

Ladislav ŠESTÁK (Z.karbid)
Emil ŠESTÁK (Odb.nákupu)

Inak

Muž

Raritný biely daniel, bol najzaujímavejším exponátom
výstavy poľovníckych trofejí minulého roka, ktorá sa usku-
točnila v závere minulého mesiaca v Kanianke. Viac než tisíc
poľovníkov na hornej Nitre vlani ulovilo dovedna 1 069 kusov
jelenej, 435 srnčej, 231 danielej a 792 kusov diviačej zveri.

Snímka: (pre)

Rady chemikov navždy opustili nasle-
dovní zamestnanci:

(dňa 08.03. 2007 vo veku 80 rokov)

(dňa 20.03.2007 vo veku 80 rokov)

(dňa 04.04.2007 vo veku 72 rokov)

(dňa 09.04.2007 vo veku 92 rokov)

(dňa 09.04.2007 vo veku 85 rokov)

(dňa 13.04.2007 vo veku 65 rokov)
Pozostalým zosnulých vyslovujeme
úprimnú sústrasť.

Koloman KIABA

Mária IBLOVÁ

Koloman BALÁŽ

Rudolf KOLLÁR

Michal HALMEŠ

Jozef ŠIMURKA

-rch-

Navždy nás opustili

Do knižnice aj v sobotu
Začiatkom marca, ktorý je mesia-

com knihy, prináša obyvateľom Novák
zaujímavú možnosť. Pracovníci Mest-
ského domu kultúry v snahe umožniť
sprístupnenie kníh širokej čitateľskej
verejnosti upravili otvárací čas mest-
skej knižnice.

Od 1. marca 2007 môžete knižnicu
navštíviť od pondelka do štvrtku
v čase od 10.30 do 17.00 hod., v pia-
tok už od 9.30 hod.

Novinkou je sobota, kedy si môžete
knihy vypožičať od 9.30 do 12.00
hod. Sídlo knižnice v dome kultúry
ostáva nezmenené. (erk)
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vlečku. Podľa spomienok pamät-
níkov obe firmy poskytli prácu
1500-2000 ľuďom a novácki
gazdovia s povozmi i robotnici
našli zamestnanie v skutočnosti
takmer neďaleko domova. Profi-
tovali aj domáci živnostníci,
keďže Nováky sa stali doslova pra-
covným mraveniskom. Veď
okrem výstavby vojenských
objektov v doline Trebianky, na
druhej strane obce sa pripravo-
valo budovanie chemickej továr-
ne. Vojenské objekty viac-menej
bez ujmy prečkali obdobie vojny
a v roku 1957 boli premenene na
opravárenský závod armády.

Takže napokon, z jedného
výročia sú tu hneď dve. To je ale
už iná história.

- Erik Kližan -

Predkladateľka projektu sa
inšpirovala v neďalekom Parti-
zánskom, neziskovú organizáciu
založí mesto. Ako nám povedal
primátor mesta Nováky Dušan
Šimka, tato forma je najvýhod-
nejšia. „Dospeli sme k záveru, že
najvýhodnejšou pre nás je forma
neziskovej organizácie, ktorá ma

možnosti získavať prostriedky aj
mimo rozpočtu mesta, od rôz-
nych sponzorov a grantov. Naším
hlavným cieľom je však zvýšiť
počet podujatí organizovaných
MDK, a to pre všetky skupiny oby-
vateľstva od najmladších, cez
strednú generáciu po seniorov.
Verím, že každý, kto si chce nájsť

nejakú záujmovú oblasť v našom
meste, ju bude môcť nájsť v dome
kultúry.“ V tejto súvislosti je aktu-
álna otázka rekonštrukcie pries-
torov MDK. Tu by mohli pomôcť
eurofondy. „Už v minulosti sme
podali projekt na rekonštrukciu
MDK z prostriedkov Európskej
únie. Prešiel schvaľovacím kona-
ním a momentálne sa nachádza
v zásobníku. Ako náhle budú
vyčlenené prostriedky v rámci
danej výzvy, mame reálnu šancu
tieto dostať,“ vysvetlil D. Šimka
a dodal, že v prípade úspešnosti
projektu očakáva rekonštrukciu
MDK v priebehu dvoch rokov.

- Erik Kližan -

Vojensky opravárenský
závod v Novákoch bol v uply-
nulých týždňoch smutným
rekordmanom, keď sa zo zná-
mych príčin snáď najčastejšie
objavoval v úvode všetkých
spravodajských relácií a titul-
koch tlačovín. V tichosti však
prejde sprava, že práve pred
70. rokmi bola v údolí potoka
Trebianka zriadená stala
vojenská posádka. Už od roku
1935 sa armáda Českosloven-
skej republiky pripravovala na
hroziace nebezpečenstvo
vypuknutia vojenského kon-
fliktu a preto presúvala z čes-
kých krajín strategický priemy-
sel (i vojenské objekty) na bez-
pečnejšie Slovensko.

Nováky, konkrétne dolina poto-
ka Trebianka bola určená za mies-

to výstavby rozsiahleho komplexu
muničných skladov. Keďže sa
hralo o čas, z dôvodu pomalej
výstavby bol strážny oddiel vede-
ný kapitánom Machom ubytova-
ný v kaštieli, v miestnostiach
ľudovej školy. Urýchlený prísun
munície si vyžiadal zriadenie pro-
vizórnych priestorov drevených
barakov v blízkosti Laskára. Tie
sa neskôr „preslávili“ v období
vojny premenou na židovský kon-
centračný tábor. Keď prvé vlaky
a autá s muníciou už boli za hum-
nami, strážny oddiel 13. mája
1937 premenili na stálu vojenskú
posádku. Výstavba definitívnych
muničných skladov začala v naj-
kratšom možnom termíne. Česká
firma Lozovský & Hrabě vykoná-
vala základné stavebne práce,
staviteľ Frič budoval železničnú

Kalendárium

Aké jedlá konzumovali a ako
ich pripravovali obyvatelia na
území Slovenska ale aj na hor-
nej Nitry v 12. až 15. storočí,
približuje výstava Stredoveká
kuchyňa, ktorú sprístupnili
v Hornonitrianskom múzeu
v Prievidzi. Návštevníci si na
symbolickom ohnisku môžu
pozrieť stredoveký kovový riad,
v ktorom varili, alebo piekli
rôzne pokrmy, dobový ražeň na
opekanie menších zvierat,
zachovaný stolový riad, krčahy
na vodu, mlieko či víno, misky na
tekutú stravu a podobne. Je tam
aj maketa sedliackeho obytné-
ho domu s takzvanou čiernou
kuchyňou, s otvoreným ohnis-
kom Takéto kuchyne sa v sta-
rých usadlostiach hornonitrian-

skeho regiónu zachovali praktic-
ky do 19. storočia. Expozíciu
doplnili aj ukážkami korenín a rôz-
nych pochutín, ktoré sa v Prievi-
dzi a okolí oddávna používali.

Zaujímavosťou sú pôvodné
recepty z 13. storočia, napríklad
na guláš z konského lýtka, koláč
z „ľadvinek“, stredoveký puding,
jablkové pyré, anglickú tortu
a iné. Múzejníci na vernisáži pre-
kvapili hostí ukážkami niektorých
jednoduchých stredovekých
jedál, ktoré podľa dobových
receptov pripravili. Mohli ochut-
nať napríklad trhanú prekladanú
sliepku, placky z pohánky a krú-
pov, celozrný čierny chlieb
a dokonca aj spomínané jablkové
pyré( na snímke).

Text a snímka: (plr)

1.5.1932

3.5.1987

4.5.1912

5.5.1902

6.5.1932

7.5.1927

8.5.1927

9.5.1672

10.5.1937

10.5.1942

11.5.1912

12.5.1907

13.5.1937

14.5.1972

15.5.1897

16.5.1832

18.5.1932

20.5.1907

20.5.1942

21.5.1987

22.5.1962

24.5.1897

27.5.1992

28.5.1867

30.5.1922

- demonštrácia v Ni-
trianskom Pravne

- zomrel Vladimír Václa-
vík, univ. prof., pôsobil v Prievidzi

- narodila sa Lila Hojčo-
vá, publicistka, redaktorka, štu-
dovala v Prievidzi

- narodil sa v Sebedraží
Ján Mjartan, pedagóg, etnológ,
pôsobil v Prievidzi

- pochod nezamestna-
ných v Prievidzi

- narodil sa Štefan Bal-
lay, neprofesionálny výtvarník,
žije a pôsobí v Bojniciach

- založený dobrovoľný
hasičský zbor v Kocuranoch

- zomrela Františka Kue-
nová Pálfiová, šľachtičná, mecén-
ka, pôsobila v Bojniciach

- zriadený útulok detí
sezónnych robotníkov v Nitr.
Rudne

- narodila sa v Z. Kos-
toľanoch Kveta Stražanová,
herečka

- narodil sa Pavel
Nemec, VŠ pedagóg, mikrobio-
lóg, pôsobil v Oslanoch

- zomrel Gustáv
Tarnóci, politik, statkár, narodil sa
v Z. Kostoľanoch

- zriadenie vojenskej
posádky v Novákoch

- zomrel v Handlovej
Ondrej Smitka, baník, technik,
pôsobil v Handlovej

- narodil sa Vojtech
Horáček, pedagóg, organizátor
školstva, pôsobil v Prievidzi

- narodil sa v Nitr.
Sučanoch František Nemček,
kňaz, kultúrny pracovník, mecén

- zomrel František
Ferényi, cirkevný hodnostár,
pôsobil v Diviakoch n/Nitr.

- zomrel František
Šujanský, jazykovedec, etnograf,
pôsobil v Oslanoch

- zomrel Hugo Hum-
burský, lekár, študoval v Prievidzi

- hornú Nitru postihla
povodeň

- zomrel v Novákoch
Ernest Otto, SŠ pedagóg, orga-
nizátor odboja, narodil sa v Nová-
koch

- narodil sa Koloman
Novacký, advokát, včelársky
odborník, pôsobil v Prievidzi

- zomrel Jozef Hlinka,
historik, numizmatik, narodil sa vo
Valaskej Belej

- zomrel v Oslanoch
Ján Slavoľub Badušek, kňaz, lite-
rát, pôsobil v Oslanoch

- založený odbor
Klubu československých turistov
v Prievidzi

(Za hrsť histórie, XXXVII. časť)

Keď do Novák prišli vojaci

Stredoveká kuchyňa

Dom kultúry bude neziskovkou
Mestsky dom kultúry (MDK) v Novákoch skončil minulý hospodársky

rok so stratou 127 tisíc korún. Aj preto poslanci Mestského zastupi-
teľstva (MsZ) hľadali možnosť jeho efektívnej transformácie. Projekt
predložený poslankyňou MsZ Danou Hornou poslanci 10. apríla 2007
schválili. Na jeho základe bude MDK od 1. júla 2007 premenený na nezis-
kovú organizáciu Kultúrne centrum mesta Nováky.
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TIMAN SLOVAKIA, s.r.o., BOŠANY
Zadarmo pre zamestnancov NCHZ, a.s., NCHZ Global services a obyvate¾ov mesta Nováky. Nepredajné.

Klub rýchlostnej kanoistiky DAK
Kiaba Nováky Vás pozýva na
Majstrovstvá SR dlhé trate, ktoré sa
uskutočnia na Nováckom jazere dňa

Štart prvej disciplíny je 5. mája
2007 o 10.30 hod.

Príďte povzbudiť priaznivcov vod-
ného športu.

05.05.-06.05.2007.

(rr)

Pozvánka

MDK NOVÁKY

KINO NOVÁKY

29.4.2007
STAVANIE MÁJA

14.5.2007 DEŇ
MATIEK

14.5.2007 Osla-
vy 40. výročia

29.4.2007 APOCA-
LYPTO

1.5.2007 GHOST
RIDER
6.5.2007 V TIENI
BEETHOWENA

13.5.2007 PRÁZD-
NINY PÁNA BEANA

20.5.2007 MOST
DO KRAJINY TERABITHIA

27.5.2007 KRÁ-
DEŽE A VLÁMANIA

o 15.00 hod. - Námestie
SNP - - s
ľudovou hudbou

- veľká sála MDK -
- celomestské podujatie s

programom
- veľká sála MDK -

založenia MŠ v Nová-
koch

o 18.00 hod. -
- USA, MN/18, vstupné

60,- Sk
o 18.00 hod. -

- USA, MP/12, slov. titulky
o 18.00 hod. -

- USA/SRN,
MP/12, české titulky

o 18.00 hod. -
- VB, MP/12,

slov. titulky
o 18.00 hod. -

-
USA, MP/12, český dabing

o 18.00 hod. -
- VB/USA,

MP/12, slov. titulky
predpredaj vstupeniek 30 min.
pred predstavením, zmena progra-
mu vyhradená

Informaèný servis...

Nohejbalová

OaMCH liga

Výsledky lyžiarov NCHZ Nováky
Pretekový kolotoč v bežeckom

lyžovaní, v tejto zvláštnej sezóne
s neobvyklými klimatickými pod-
mienkami s malým množstvom
snehu, je u koncaPretekári v žiac-
kych kategóriách štartovali na 5.
Slovenských pohároch Rossignol
cup a I. a II.časti majstrovstiev Slo-
venska. V dorasteneckých a dos-
pelých kategóriách štartovali na 4.
Slovenských pohároch Fischer
cup a I. a II. časti majstrovstiev Slo-
venska. Okrem spomenutých po-
dujatí sme boli prítomní na pre-
tekoch Bielej stopy, medzinárod-
ného preteku Bezrovkov memoriál
a nakoniec niekoľkých verejných
pretekov.

Barbor-
ku Klementovú

Lucia Matušková

V našich radoch máme najúspeš-
nejšiu bežkyňu na Slovensku

, ktorá vo všetkých
štartoch výrazne zvíťazila. Ďalšou
úspešnou pretekárkou len s jedným
druhým miestom a ostatnými víťa-
zstvami je . Sme naj-

úspešnejšie žiacke družstvo v repub-
like.

Barborka Klementová 3 x zlatá medai-
la, Lucia Matušková, 2 x zlatá, 1 x
strieborná medaila, Nina Halačová 2 x
zlatá, 1 x bronzová medaila. Oliver Pla-
chý 1 x zlatá medaila, 4. a 5.miesto,
Lenka Ďurtová 2 x strieborná medaila
a 4.miesto, Petra Cimingová 1 x strie-
borná, 2 x bronzová medaila, Marek
Matuška 1 x bronzová medaila, 2 x
4.miesto, Martina Hancková 1 x bron-
zová medaila, 4. a 5.miesto, Dominika
Šuníková 6. a 10.miesto

Patrícia Bartolenová - 3 x strieborná,
1 x bronzová medaila
Lukáš Ďurta - 1 x zlatá, 1 x strieborná
medaila
Dobré umiestnenie dosiahli Pavol

Pretekári, ktorí sa na majstrov-
stvách Slovenska a v Slovenskom
pohári umiestnili nasledovne :

V dorasteneckej kategórie nás
reprezentovali a medaily získali na
majstrovstvách Slovenska:

Rus 6., 7. a 10.miesto, Tomáš Vrška
10., 11. a 12.miesto.

Patrícia Bartolenová - 2 x 1.miesto, 2
x 2.miesto
Lukáš Ďurta - 2 x 1.miesto, 3. a
4.miesto
Pavol Rus - 2.,4., 5.a 6.miesto
Tomáš Vrška - 6. a 3 x 8.miesto

Aj v kategórii dospelých nás výbor-
ne reprezentoval Mgr. Františk Kle-
ment, ktorý sa umiestnil na 3. a 4.
mieste v SP a výrazný úspech zazna-
menal v šprinte kde medzi najlepšími
na Slovensku obsadil 5.miesto.

Pri ukončení majstrovstiev Sloven-
ska boli vyhlásení víťazi Slovenského
pohára Fischer cup v kategóriách
dorastu a dospelých. Víťazom v kate-
górii staršieho dorastu sa stal

a v kategórii mladších doraste-
niek obsadila druhé miesto

. Oceňujeme tieto
výsledky a sme radi, že sme sa presa-
dili aj v týchto vyšších kategóriách.

Sezóna 2006/2007 skončila pre
klub lyžiarov Nováky na výbornú. Do-
siahli sme výrazné úspechy v žiackych
(najväčší počet medailových umiest-
není z klubov na M-SR) ale aj v doras-
teneckých kategóriách.

Na záver už len gratulácia za
úspešnú sezónu pretekárom, za
pomoc rodičom pri doprave na všetky
podujatia a všetkým, ktorým nám fan-
dili v tejto náročnej sezóne.

predseda klubu

V Slovenskom pohári Fischer cup
mali pretekári nasledovné umiest-
nenia:

Lukáš
Ďurta

Patrícia
Bartolenová

František KLEMENT

NKN - NC 0:2 7:11 8:11 0:0
NKN - Závislí  2:1 11:13 11:9 13:11
NC   - Závislí 0:2 6:11 4:11 0:0
NKN - NC 0:2 9:11 8:11 0:0
NKN - Závislí  0:2 8:11 9:11 0:0
NC   - Závislí 2:1 11:5 7:11 11:7

Por. Názov Z V P Sety B Skóre
1. Závislí 22 16 6  11:3 32 247:191
2. NC 22 15 7 6:9 30 235:179
3. NKN 22 2 20 2:11 4  140:237

Tabuľka NL po VI. turnaji:

Výsledky VI. turnaja

Kvalifikácia na Letné športové hry

Stolný tenis:
Ženy:
1. Ing. Šestáková Emília OSR
2. Ing. Baranová Jana ORK
3. Ing. Mišeje Gabriela OSR
Muži:
1. Ing. Hudec Milan OÚ
2. Mgr. Valčuha Jozef OÚ
3.Brodzianský Vladimír ZCH
4. Perniš Ján LARF NOVA

Usporiadateľom kvalifikácie v stol-
nom tenise mužov a žien o postup do

finále LŠH 2007, ktoré sa uskutočnia
19. mája 2007 v telocvični ZŠ v Bys-
tričanoch bude ZO NCHZ Nováky.

Ženy našej ZO sa stretnú so ZO
Matador Púchov a družstvo mužov
zmeria svoje sily so ZO Matador
Púchov a ZO Continental Púchov.

Konečné poradie na prvých troch
miestach:
Ženy:
1. Ing. Šestáková Emília OSR

Kolky:

2. Ing. Králová Gabriela ÚEIT
3. Ševcová Marta ORK
Muži:
1. Boško Ján ZP
2. Malík Ivan ÚEIT
3. Bartolen Milan ZCH

Priamo do finále LŠH bez kvalifiká-
cie postupujú aj nohejbalisti a volej-
balistky.

19. mája 2007 naša základná orga-
nizácia usporiada okrem kvalifikácie
v stolnom tenise aj kvalifikácie vo fut-
bale na mestskom štadióne v Nová-
koch, za účasti ZO NCHZ Nováky,
ZO Vegum Dolné Vestenice a ZO
Continental Púchov a kvalifikáciu vo
volejbale mužov v telocvični ZŠ Ener-
getikov v Prievidzi, za účasti ZO
NCHZ Nováky, ZO Matador Púchov
a ZO Petrochema Dubová.

Ivan Grnáč

Športová komisia pri OV ZO NCHZ, a.s. Nováky usporiadala v dňoch
13. apríla 2007 v telocvični ZŠ v Bystričanoch 7. ročník stolnotenisového
turnaja mužov a žien a 14. apríla 2007 v kolkárni v Bánovciach n/ Bebra-
vou 7. ročník kolkárskeho turnaja mužov a žien - odborárov zamestnan-
cov NCHZ, LARF NOVA a Noving.

Turnaje boli zároveň aj kvalifikáciami v účastí odborárov v družstvách
základnej organizácie NCHZ, a.s. Nováky na letné športové hry v roku
2007, ktoré sa uskutočnia v dňoch 22. a 23. júna 2007 a usporiadateľom
finále LŠH bude ZO Slovnaft Bratislava.

Víťazka Majstrovstiev Slovenska Barborka KLEMENTOVÁ. foto: (fk)


